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INTISARI 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecernaan in-vitro bahan kering dan 

bahan organik pakan konsentrat campuran kulit buah kakao fermentasi, dedak padi 

dan jagung giling, dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan 

Oktober sampai November 2015. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari 4 

perlakuan masing-masing dengan 3 kali ulangan, yaitu perlakuan I atau kontrol (P0) 

kulit buah kakao fermentasi (100%). Perlakuan II  (PI) campuran kulit buah kakao 

fermentasi (20%) + dedak padi (45%) + jagung giling (35%), Perlakuan III (P2) 

campuran kulit buah kakao fermentasi (30%) + dedak padi (40%) + jagung giling 

(30%). Perlakuan IV (P3) campuran kulit buah kakao fermentasi (40%) + dedak padi 

(35%) + jagung giling (25%). Atas dasar berat kering utama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecernaan bahan kering pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3, 

berturut-turut adalah: 35,25%; 68,83%; 66,50%; dan 58,50%. Adapun kecernaan 

bahan organik pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu: 35,65% ; 

69,43%; 66,84%; dan 58,53%. Disimpulkan bahwa kecernaan bahan kering dan 

bahan organik tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 dan terendah pada perlakuan P0 

(kontrol). 

 

Kata kunci : Kecernaan in-vitro, pakan konsentrat, kulit buah kakao 
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THE DRY MATTER AND ORGANIC MATTER IN- VITRO DIGESTIBILITY 

OF FEED CONCENTRATE MIXTUR COCOA HUSK FERMENTED, 

CORN FLOUR AND RICE BRAN 

 

ABSTRACT 

 

KHAERUL ANAM 

B1D 010 115 

 

 

 This study aimed to determine the in-vito dry matter and organic matter 

digestibilities of concentrate mixture of fermented cocoa husk, rice bran and corn 

flour. This study was conducted from October to November 2015 in the Laboratory 

of Feed and Nutrition of Animal Science Faculty, Mataram University. Data were 

analyzed using descriptive analysis to calculate the average value and standard 

deviation of 4 treatments, namely : The 1
st
 treatment or control (T0) fermented cocoa 

husk 100% without rice bran and corn flour, the 2
nd

 treatment  (TI) fermented cocoa 

husk (20%) + rice bran (45%) + corn flour (35%), the 3
rd

 treatment (T2) fermented 

cocoa husk (30%) + rice bran (40%) + corn flour (30 %); and the 4
th

 treatment (T3) 

fermented cocoa husk (40%) + rice bran (35%) + corn flour (25%), all are in dry 

bases Every treatment was repcated in three replications. The results showed that the 

value of dry matter digestibilities for treatment T0, T1, T2, and T3, were: 35.25%; 

68.83%; 66.50% and 58.50%, respectively where the organic matter digestibilities for 

treatment T0, T1, T2, and T3 were: 35.65%; 69.43%; 66.84%, and 58.53%, 

respectively conclusion, the highest dry  matter and organic matter digestibilities was 

obtained in the 2nd treatment (T1) and the lowest was in the 1st treatment (T0). 

 

Key words : dry matter and organic matter digestibility, Feed Concentrate, Cocoa      

       husk fermented. 
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PENDAHULUAN 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam usaha 

peternakan. Ketersediaan pakan sangat berfluktuasi, berlimpah pada musim hujan tapi 

kekurangan saat kemarau (Andayani, 2010). 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. Pada 

musim kemarau hijauan rumput terganggu pertumbuhannya, sehingga pakan hijauan 

yang tersedia kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Bahkan di daerah-

daerah tertentu rumput akan kering dan mati sehingga menimbulkan krisis pakan. 

Kulit buah kakao merupakan limbah agroindustri yang berasal dari tanaman 

kakao yang cukup melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang 

tersedia sepanjang tahun. Kulit buah kakao yang dihasilkan sebagai hasil ikutan 

menempati proporsi yang terbesar sekitar 75% dari buah utuh, sedangkan biji kakao 

23% dan plasenta 2%. Keberadaan limbah kulit buah kakao belum banyak 

dimanfaatkan, padahal memiliki potensi yang cukup besar sebagai bahan pakan 

ternak alternatif. Kandungan nutrisi pada limbah kulit buah kakao terdiri dari bahan 

kering 91,33 %, protein kasar 9,71 % dan serat kasar 40,33 % (Amirroenas, 1990). 

Produksi kakao di Indonesia sekarang ini cukup meningkat seiring dengan 

program pemerintah untuk meningkatkan pengembangan tanaman kakao. Selama 

lima tahun terakhir ini produksi kakao terus meningkat sebesar 7,14% pertahun atau 

49,200 ton pada tahun 2004 (Suryana,2005). Jika proporsi limbah kulit kakao 

mencapai 74% dari produksi, maka limbah kulit buah kakao mencapai 36,408 ton per 

tahun, maka dari itu limbah kulit buah kakao merupakan suatu potensi yang sangat 

besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Saat ini Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menunggu 

kepastian dari sejumlah investor yang berminat membantu petani dalam 

mengembangkan dan membeli produksi tanaman kakao. Potensi areal tanaman kakao 
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di Provinsi NTB mencapai 17.700 hektare, namun yang baru di garap sekitar 6.500 

hektare dengan jumlah kepala keluarga petani kakao mencapai 9.000 orang. Produksi 

kakao dari areal seluas 6.500 hektare itu baru mencapai 2.535 ton atau sekitar 2.564 

kilogram per hektare. (BPS,2004) 

Kendala utama dalam pemanfaatan limbah kulit buah kakao sebagai pakan 

ternak adalah kandungan protein yang rendah dan kandungan serat kasar yang tinggi 

serta mengandung theobromine. Theobromine diduga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba rumen, sehingga dapat menurunkan kemampuan ternak untuk 

mencerna dan memanfaatkan nutrisi yang terkandung didalamnya, sehingga perlu 

dicari teknologi yang dapat meningkatkan nilai nutrisi dan kecernaan serta 

menurunkan kadar theobrominenya. (Wawo, B. 2008). 

Pada umumnya ternak ruminansia hidup dengan pakan hijauan yang memiliki 

kandungan nutrisi yang bervariasi, tergantung jenis, macam, dan keadaan pakan. 

Salah satu komponen yang mempengaruhi konsumsi adalah kandungan bahan kering 

dan bahan organik  pakan. Bahan kering dibagi  menjadi dua, yaitu bahan organik dan 

bahan anorganik. Bahan organik terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. 

 Bahan anorganik terdiri atas mineral dengan berbagai unsur-unsurnya. Komponen 

bahan Organik bila difermentasi di dalam rumen akan menghasilkan asam lemak 

terbang yang merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia.  Kecernaan bahan 

organik dalam saluran pencernaan ternak meliputi kecernaan zat-zat makanan berupa 

komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin.  Bahan 

organik yang terdapat dalam pakan ada yang tersedia dalam bentuk tidak larut, oleh 

karena itu diperlukan adanya proses pemecahan zat-zat tersebut menjadi zat-zat yang 

mudah larut. Faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah kandungan 

serat kasar dan mineral dari bahan pakan.  Kecernaan bahan organik erat kaitannya 

dengan kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering terdiri dari bahan 

organik.  Penurunan kecernaan bahan kering akan mengakibatkan kecernaan bahan 

organik menurun atau sebaliknya. (Parrakasi,1999) 
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Untuk mengetahui kandungan suatu bahan pakan dapat menggunakan analisis 

proksimat, namun untuk mengukur nilai manfaat pakan tersebut dapat ditentukan 

oleh tingkat kecernaannya. Nilai kecernaan dapat diukur dengan  metode in-vivo, in-

sacco, dan in-vitro. Metode in-vivo sangat penting dilakukan karena hasil yang 

diperoleh merupakan nilai sesungguhnya dari pakan, akan tetapi mengingat metode 

in-vivo lebih banyak membutuhkan ternak, waktu, tenaga, dan pakan, maka penelitian 

ini dilaksanakan dengan metode in-vitro yaitu teknik meniru sistem pencernaan 

ternak ruminansia dengan sumber cairan rumen sapi sebagai inokulum yang paling 

sering dikembangkan karena hanya memerlukan sedikit sampel serta hasilnya 

berkolerasi positif dengan in-vivo (Sudirman, 2013; Utomo, 2012). 

 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai November 2015 yang 

dilaksanakan di dua lokasi yaitu: 

1. Pengambilan sampel dilakukan di perkebunan kakao milik Dinas Perkebunan 

di Desa Suranadi Kecamataan Narmada. Lombok Barat.  

2. Fermentasi kulit buah kakao selama 21 hari dan uji organoleptik kemudian 

analisis kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik di Laboratorium 

Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Pelaksanaan Fermentasi 

 

Kulit buah kakao dicacah dengan ukuran 3-5 cm kemudian dijemur kurang 

lebih 3-4 hari, setelah dijemur lalu dicampurkan EM-4 sebanyak 30 ml ke kedalam 1 

liter air. Selanjutnya dedak padi ditaburkan ke atas kulit buah kakao tersebut secara 

merata, setelah itu disiram urea dan EM-4, kemudian diaduk hingga merata dan 

dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian difermentasi selama 21 hari. Kulit 

buah kakao yang sudah difermentasi tersebut dibuka dan diamati bau, warna, tekstur, 

dan pHnya setelah itu dikeringkan dan digiling untuk dijadikan campuran pakan 
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konsentrat, kemudian masing-masing sampel dianalisis di laboratorium untuk 

menentukan kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik. Adapun perlakuan   

pakan konsentrat dalam penelitian ini sebagai berikut : P0 (kontrol)  kulit buah kakao 

fermentasi 100% (tanpa bahan aditif), P1 :  kulit kakao fermentasi 20% + dedak padi 

45% + jagung giling 35%, P2 : kulit kakao fermentasi 30% + dedak padi 40% +  

jagung giling 30%, P3 : kulit kakao fermentasi 40% + dedak padi 35% + jagung 

giling 25%. 

 

Analisis kecernaan in vitro 

 

 Metode penelitian di laboratorium untuk kecernaan in vitro yang 

digunakan yaitu metode Tilley dan Terry (1963), dilakukan dengan cara diisikan air 

ke penangas air (waterbath) hingga sepertiga tinggi tabung reaksi. Selanjutnya 

penangas air dihidupkan dan diatur suhu 39
0
C. Sampel kering udara yang telah 

diketahui kadar bahan keringnya ditimbang sebanyak 0,50 g, kemudian dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi berukuran volume 100 ml. Selanjunya campuran cairan 

rumen dan saliva buatan (10 : 40 ml) dituang ke dalam tabung reaksi sambil digojok. 

Tabung reaksi lain diisikan campuran cairan rumen dan saliva buatan (10 : 40 ml) 

sebagai blanko, kemudian tabung reaksi ditutup dan diinjeksi gas CO2, untuk 

selanjutnya diletakkan di dalam rak penangas air dan ditutup rapat. Tabung reaksi 

kemudian setiap 8 jam digojok perlahan-lahan. Setelah 48 jam diinkubasi, tambahkan 

Acid pepsin solution (0,2% pepsin sebanyak 2 ml dan 0,1 NHCl sebanyak 6 ml). 

Proses inkubasi kemudian dilanjutkan kembali selama 84 jam. Kemudian setelah 96 

jam isi tabung reaksi disaring dengan crussible, sambil disiram air hangat (75
0
C) 

hingga tabung reaksi bersih dari sampel. Crucible dan sampel kemudian dimasukkan 

ke dalam oven (105
0
C) hingga beratnya konstan (±2 hari). Selanjutnya crucible dan 

sampel kering, demikian pula blanko, ditimbang untuk mengetahui berat residu 

sampel dan blangko. 

Kecernaan In Vitro BK sampel dihitung menggunakan rumus : 

      ( )  [
(           (                          )

(         )
]      
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Untuk mendapatkan nilai kecernaan bahan organik bahan pakan dengan cara 

membakar residu bahan kering di dalam crusible dengan menggunakan tanur suhu 

500
0
 – 600

0 
C selama 2-3 jam atau sampai warnany putih keabu-abuan. Abu yang 

didapat kemudian ditimbang, selisih antara bahan kering dengan abu adalah bahan 

organik. Kemudian sampel ditimbang untuk mengetahui berat bahan organik residu 

sampel dan berat bahan organik residu blanko.  

Kecernaan bahan organik sampel dihitung menggunakan rumus : 

      ( )  [
(            (                        )

           )
]      

Variabel Yang Diamati 

         Variabel yang diamati meliputi kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan 

organik pakan konsentrat 

 

Analisis Data 

         Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-

rata (mean) dan standard deviasi menggunakan program microsoft excel 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Uji Organoleptik 

Tahap pertama yang dilakukan setelah silase dibongkar selama penyimpanan 

21 hari adalah uji oganoleptik yang meliputi pengamatan tehadap pH, aroma, tekstur 

dan warna. Berikut tabel hasil uji organoleptik kulit buah kakao yang difermentasi. 
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Tabel 3. Uji Organoleptik kulit buah kakao yang di fermentasi dengan Urea,  

   EM4, Dedak Padi dan Air. 

Sampel 
Uji Organoleptik 

pH Temperatur Aroma Tekstur Warna 

Kontrol 5,21 29,1 tidak bau  keras  Coklat 

Kantong 1* 4,94 29,4 Alkohol agak keras Coklat 

Kantong 2* 5,59 28,9 Alkohol agak keras Coklat 

Kantong 3 5,38 28,9 Alkohol agak keras Coklat 

Kantong 4 5,48 28,9 Alkohol agak keras Coklat 

Keterangan : Kantong 1* dan 2* Terdapat jamur sedikit dibagian atas permukaan                 

          kulit buah kakao fermentasi.  

 

Berdasarkan pengamatan umum terhadap perubahan warna, aroma, tekstur 

kulit buah kakao yang telah difermentasi selama 21 hari yang dicampur  dengan urea, 

dedak padi, EM4 dan air. Dari semua kantong menghasilkan silase aroma, tekstur, 

serta warnanya sama, selain itu PH dan temperaturpun sama, dikarenakan permentor 

yang digunakan dalam fermentasi kulit buah kakao dari masing-masing kantong sama 

yaitu urea, EM4, dedak padi dan air. Tetapi pada kantong 1 dan 2 dimana terdapat 

jamur di bagian atas permukan silase disebabakan proses ensilase pada kantong 1 dan 

2 berlangsung dalam kondisi anaerob yang tidak terlalu bagus. Jamur yang timbul 

pada silase di sebabakan oleh kandungan air bahan pakan yang tinggi, hal ini sesuai 

dengan pendapat Iriana (2004) bahwa proses pembuatan silase yang tidak disimpan 

dalam keadaan steril dan masih mengandung air yang tinggi akan menyebabkan 

pertumbuahan jamur. 

Terdapat perubahan tekstur pada silase setelah difermentasi. Hal ini sesuai 

dengan Yulistiana (2012) bahwa fermentasi subtrat padat pada bahan pakan 

menggunakan mikroorganisme dapat menurunkan kandungan serat (selulosa dan 

hemiselulosa) oleh karenanya tekstur menjadi lemah. Silase yang telah difermentasi 
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tidak terjadi penggumpalan. Jika terjadi penggumpalan pada silase hal ini terjadi 

akibat dari terdenaturasinya protein karena adanya kegiatan mikroba dan pada saat 

pemadatan kurang sempurna sehingga masih ada udara yang masuk. Penggumpalan 

dapat dicegah dengan pemadatan yang sempurna sehingga tidak ada lagi udara (O2) 

yang di manfaatkan mikroorganisme yang dapat menyebab kerusakan silase. (Subekti 

dkk, 2013). Menurut Hidayat (2014) perubahan yang terjadi pada proses ensilase 

disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam tanaman karena proses 

aerobik yang berlangsung selama persediaan oksigen masih ada, sampai gula tanaman 

habis. 

B. Kecernaan Bahan Kering 

Kecernaan bahan kering pada ruminansia menunjukan tingginya zat makanan 

yang dapat dicerna oleh mikroba dan enzim pencernaan pada rumen. Semakin tinggi 

persentase kecernaan bahan kering suatu bahan pakan, menunjukan bahwa semakin 

tinggi pula kualitas bahan pakan tersebut. Kecernaan yang mempunyai nilai tinggi 

mencerminkan besarnya sumbangan nutrien tertentu pada ternak, sementara itu pakan 

yang mempunyai kecernaan rendah menunjukan bahwa pakan tersebut kurang 

mampu menyuplai nutrien untuk hidup pokok maupun untuk tujuan produksi ternak  

(Yusmadi, 2008). 

Dari tabel 4 Rata-rata hasil penelitian di laboratorium dapat dijelaskan bahwa 

kecernaan bahan kering yang dimiliki oleh masing-masing perlakuan pakan 

konsentrat campuran kulit buah kakao fermentasi, dedak padi, dan jagung bervariasi 

pada tiap perlakuan. Kecernaan bahan kering paling tinggi diperoleh pada perlakuan 

P1 yaitu ; (68,83%) diikuti dengan P2 (66,50%) kemudian P3 (58,50%) dan yang 

paling terendah pada perlakuan P0 yaitu (35,25%). Perbedaan hasil kecernaan bahan 

pakan konsentrat diakibatkan karna jumlah atau proporsi bahan campuran yang 

digunakan juga berbeda-beda. Sedangkan hasil  penelitian yang dilaporkan Ressy 

(2014) rata-rata kecernaan bahan kering kulit buah kakao yang difermentasi dengan 

fermentor berbeda seperti starbio, EM-4, ragi, dan urea dengan 4 perlakuan 

menghasilkan kecernan bahan kering yaitu : P0 (39,37%) PI (42,41%) P2 (41.08%) 
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P3 (47.61%) P4 (49.30%). Lain halnya yang dilaporkan oleh Hendrawan (2015) 

kecernaan bahan kering silase kulit buah kakao yang difermentasi dengan cairan 

rumen dan bioplus dengan 3 perlakuan menghasilkan rata-rata kecernaan bahan 

kering yaitu : P1 (49,33%) P2 (54,55%) dan P3 (59,25%). Hasil ini relatif lebih 

rendah dibandingkan hasil penelitian di atas meskipun dalam penelitian fermentasi 

kulit buah kakao dengan menggunakan fermentor berbeda. Tingginya kecernanan 

bahan kering yang dihasilkan dikarenakan penambahan dedak padi dan jagung dalam 

campuran konsentrat kulit buah kakao. Hal ini diduga konsentrat mampu merangsang 

pertumbuhan mikroba rumen sehingga aktivitas pencernaan fermentatif meningkat, 

yang pada akhirnya makin banyak bahan kering ransum yang dapat dicerna. 

Peningkatan daya cerna bahan kering ransum akibat bertambahnya jumlah pemberian 

konsentrat disebabkan karena konsentrat mempunyai nilai kecernaan yang tinggi 

dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Konsentrat merupakan bahan pakan 

yang kaya akan zat-zat makanan terutama protein dan energi, memiliki kadar serat 

kasar yang rendah sehingga kecernaannya dalam saluran pencernaan cukup tinggi 

(Orskov dan Mc Donald, 1979). 

Tabel 4. Rata-rata Kecernaan In Vitro Bahan Kering dan Bahan Organik  

        

NO Perlakuan Kc.BK % Kc.BO % 

1 P0 35,25 35,65 

2 P1 68,83 ± 1,17 69,43 ± 1,71 

3 P2 66,50 ± 0,24 66,84 ± 0,74 

4 P3 58,50 ± 0,05 58,53 ± 0,57 

Data primer diolah (2015), Keterangan : P0 (kontorl) tanpa ada bahan aditif, (PI) 

KBK fermentasi 20%, dedak padi 45%,  jagung 35%, (P2) KBK fermentasi 30%, 

dedak padi 40%, jagung 30%, (P3) KBK fermentasi 40%, dedak 35%, jagung 25%. 
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Pada perlakuan P0 (35,25%) tanpa ada bahan tambahan seperti dedak padi dan 

jagung menunjukan bahwa tingkat persentase kecernaan bahan kering paling rendah. 

Sesuai yang dilaporkan Arifin F, (2014) P0 (kontrol) serat kasar mencapai (34,56%) 

protein kasar (14,87%). (Tillman dkk,1989) menambahkan daya cerna bahan pakan 

berhubungan erat dengan komposisi kimianya. Rendahnya kecernaan bahan kering 

disebabkan karena tingginya serat kasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggorodi 

(1979) yang menyatakan bahwa semakin banyak serat kasar yang terdapat pada suatu 

bahan pakan maka dinding sel akan semakin tebal dan tahan terhadap 

mikroorganisme pencerna serat, serta dapat berakibat semakin rendahnya daya cerna 

bahan pakan tersebut. Sebaliknya bahan pakan dengan serat kasar yang rendah pada 

umumnya akan lebih mudah dicerna, karena dinding sel dari bahan tersebut tipis 

sehingga mudah ditembus oleh mikrobia. 

Kecernaan bahan kering pada perlakuan P1 yaitu (68,83%) serat kasar 

(20,67%) protein kasar (17,20%) dan P2 yaitu (66,50%) serat kasar (20,51%) protein 

kasar (16,45%), hampir sama memiliki nilai kecernaan paling tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini disebabakan karena adanya keseimbangan 

kombinasi bahan campuran  konsentrat sehingga zat-zat makanan dapat lebih mudah 

dicerna dan dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Kombinasi ransum dengan komposisi 

tertentu memungkinkan terjadinya suplementasi efek secara optimal dimana 

kekurangan nilai gizi bahan makanan yang satu dapat ditutupi oleh nilai gizi bahan 

makanan yang lainnya (Djamali Djanah, 1983). 

Sedangkan pada perlakuan P3 yaitu (58,50%) memiliki nilai kecernaan bahan 

kering lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan P1 dan P2. Hal ini dikarenakan 

penambahan kulit buah kakao pada perlakun P3 paling tinggi sedangkan dedak padi 

dan jagung lebih sedikit, sesuai yang dilaporkan Arifin, F  (2014) perlakuan P3 serat 

kasar (25,77%) protein kasar (15,40%) sehingga kecernaan bahan kering rendah. 

(Tillman dkk,1989) menambahkan, daya cerna bahan pakan berhubungan erat dengan 

komposisi kimianya. 
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C. Kecernaan Bahan Organik 

 Dari tabel 4 rata-rata hasil kecernaan bahan organik pakan konsentrat 

campuran kulit buah kakao fermentasi, dedak padi dan jagung terdapat  nilai 

kecernaan bahan organik pada masing-masing perlakuan berbeda-beda. Nilai 

kecernaan bahan organik tertinggi diperoleh pada PI (69,43%) dilanjutkan dengan P2 

(66,84%) kemudian P3 (58,53%) dan yang paling terendah yaitu P0 (35,65%). 

Perbedaan hasil kecernaan bahan organik pakan konsentrat diakibatkan karna jumlah 

atau proporsi bahan campuran yang digunakan juga berbeda-beda. Lain halnya hasil  

penelitian yang dilaporkan Ressy (2014) rata rata kecernaan bahan organik kulit buah 

kakao yang difermentasi dengan fermentor berbeda seperti starbio, EM-4, ragi, dan 

urea dengan 4 perlakuan memperoleh rata-rata kecernaan bahan organik yaitu : P0 

(43,38%) P1 (44,52%) P2 (44,17%) P3 (50,46) P4 (53,58%). Sedangkan hasil 

penelitian yang dilaporkan oleh Hendrawan (2015) kecernaan bahan organik silase 

kulit buah kakao yang difermentasi dengan cairan rumen dan bioplus dengan 3 

perlakuan memperoleh rata-rata kecernaan bahan organik yaitu P1 (59,93%) P2 

(64,10%) dan P3 (69,12%). Hasil ini relatif lebih rendah dibandingkan hasil 

penelitian diatas dikarenakan penambahan dedak padi dan jagung dalam campuran 

konsentrat kulit buah kakao sehinga kecernaan bahan organik yang dihasilkan lebih 

tinggi. Fathul dan Wajizah (2010) menyatakan bahwa bahan organik merupakan 

bagian dari bahan kering, sehingga apabila bahan kering meningkat akan 

meningkatkan bahan organik begitu juga sebaliknya. 

Kecernaan bahan organik pakan konsentrat  campuran kulit buah kakao, dedak 

padi, dan jagung mengalami peningkatan. Peningkatan bahan organik disebabkan 

karena meningkatnya bahan kering, sebab secara proposional laju keluarnya bahan 

kering selalu diikuti oleh keluarnya bahan organik sehingga dengan meningkatnya 

kecernaan bahan kering maka akan meningkatkan kecernaan bahan organik 

(Reksohadiprojdo, 1984).   

 Menurut Tillman dkk, (1991) bahwa bahan organik merupakan bahan yang 

hilang pada saat pembakaran. Nutrien yang terkandung dalam bahan organik 
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merupakan komponen penyusun bahan kering. Komposisi bahan organik terdiri dari 

lemak, protein kasar, serat kasar, dan BETN. Bahan kering mempunyai komposisi 

kimia yang sama dengan bahan organik ditambah abu (Kamal,1994). Akibatnya 

jumlah konsumsi bahan kering akan berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan 

organik. Banyaknya konsumsi bahan kering akan mempengaruhi besarnya nutrien 

yang dikonsumsi sehingga jika konsumsi bahan organik meningkat maka akan 

meningkatkan konsumsi nutrien. 

Tingginya kecernaan bahan organik disebabkan kandungan bahan organik 

(BO) yang tinggi dari masing-masing perlakuan. Selain kandungan BO yang tinggi  

juga dipengaruhi oleh kandungan serat kasar. Sebagaimana diketahui bahwa 

kandungan serat kasar bahan makanan sangat mempengaruhi kecernaan bahan kering 

dan bahan organik. Semakin tinggi kandungan serat maka degradasi bahan pakan 

semakin rendah (Mcdonald dkk, 1988). Dilanjutkan dengan Tillman dkk,(1989) 

menyatakan penambahan 1% serat kasar dalam tanaman menyebabkan penurunan 

daya cerna bahan organiknya 0,7 sampai 1.0 unit pada ruminansia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

level penggunaan kulit buah kakao fermentasi dalam campuran konsentrat semakin 

rendah tingkat kecernaan bahan kering ataupun kecernaan  bahan organik  konsentrat 

dari 4 perlakuan 3 kali ulangan adalah : P0 (35,25%) P1 (68,83%) P2 (66,50%) P3 

(58,50%) dan kecernaan bahan organik adalah : P0 (35,65%) P1 (69,43%) P2 

(66,84%) P3 (58,53%). 

Saran 

Untuk aplikasi atau penggunaan kulit buah kakao dalam campuran konsentrat 

sebaiknya penggunaannya jangan terlalu banyak karena kecernaannya rendah. 
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