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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecernaan bahan kering 

(kc.BK) dan kecernaan bahan organik (kc.BO) pada tongkol jagung yang 

difermentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hijauan dan 

Manajemen Padang Penggembalaan kemudian dilanjutkan dengan analisis 

kecernaan bahan kering dan bahan organik di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram mulai awal April 

sampai 15 Juli 2016. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dan apabila terjadi perbedaan yang nyata maka 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. Hasil pengamatan organoleptik 

fermentasi tongkol jagung yang ditambahkan fermentor memberikan nilai baik 

sekali untuk perlakuan T1, T2, dan T3 sedangkan TO termasuk kategori baik. 

Hasil uji jarak berganda Duncan’s menunjukkan bahwa TO, T1, T2 dan T3 

kecernaan bahan kering dan bahan organik berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Disimpulkan bahwa penggunaan dengan fermentor yang sama menunjukkan 

hasil yang baik terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik dan 

kecernaan bahan kering dan bahan organik. 

 

Kata kunci: Tongkol Jagung, Kecernaan Bahan Kering, Kecernaan Bahan   

Organik 
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THE EFFECT OF FEED FERMENTATION PERIOD BASED ON CORN 

COB TO THE DRY MATTER AND ORGANIC MATTER 

DIGESTIBILITY 

 

ABSTRACK 

 

By 

ASRIANI 

B1D 212 048 
 

This study aims to determine the digestibility of dry  matter and organic 

matter fermented com cobs using several types fermenters. This research was 

conducted at the Laboratory of Forage and Grazing Management Padang then 

proceed with the analysis of digestibility  of dry matter and organic matterin the 

Laboratory of Nutrition and Food Sciences Faculty of Animal Husbandry, 

University of Mataram from 18 April to 15 Juli 2016. The experimental design 

used was completely randomized design (CRD) and if there is a real difference 

followed by Duncan’s multiple range test. Organoleptic observation, the corn 

cob fermented that was added fermentor in T1, T2, and T3 treatment showed 

good quality, compare with control (TO). Results Duncan’s multiple range test 

showed that TO, T1, T2 and T3 dry matter and organic matter were significantly 

different (P<0,01). It was concluded that the use of fermenters showed the best 

results of of the organoleptic properties and digestibility of dry matter and 

organic matter. 

 

Keywords: Corn Cobs, Digestibility Dry Matter, Digestibility Organic 

Matter
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Penyediaan bahan pakan merupakan factor utama yang harus tersedia di 

dalam usaha peternakan, baik pada ternak ruminansia maupun pada ternak non 

ruminansia. Seringkali factor pakan ini menjadi masalah dalam usaha peternakan 

disebabkan ketersediaannya yang terbatas terutama pada musim kering (kemarau). 

Rendahnya ketersediaan pakan berimplikasi terhadap sedikitnya jumlah ternak 

yang dapat dipelihara oleh peternak, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Upaya mengatasi permasalahan kekurangan pakan 

sebagaimana tersebut di atas adalah dengan meningkatkan penggunaan bahan 

pakan alternatif yang dapat menggantikan pakan hijauan, mudah didapat dan 

relative murah. Salah satu hasil tanaman pertanian yang dapat dijadikan pakan 

alternatif yaitu sisa tanaman jagung diantaranya adalah tongkol jagung.  

Permasalahan utama penggunaan tongkol jagung sebagai pakan ternak 

adalah tingginya kandungan serat kasar (selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika). 

Kadar lignin dan silika yang tinggi mengakibatkan kecernaan tongkol jagung 

menjadi rendah dan konsumsinya oleh ternak terbatas, sehingga perlu dicari 

teknologi yang dapat meningkatkan nilai nutrisi dan kecernaannya. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas nutrisi tongkol jagung sebagai pakan ternak dengan 

teknologi fermentasi diharapkan dapat meningkatkan kandungan protein kasar, 

menurunkan serat kasar serta dapat meningkatkan kecernaannya. Fermentasi dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk 

oleh massa sel-sel mikroba, sehingga mengakibatkan perubahan sifat substrat oleh 

adanya pemecahan-pemecahan kandungan substrat tersebut (Winarno dan 

Fardiaz, 1998).  

Tujuan penelitian untuk mengetahui kecernaan bahan kering dan bahan 

organic tongkol jagung yang difermentasi. Kegunaan penelitian: (1). Sumber 

informasi bagi peternak ataupun petani agar meningkatkan pemanfaatan tongkol 

jagung sebagai bahan dasar pembuatan pakan, (2). Data pembanding bagi orang 

lain dalam melakukan penelitian berikutnya.  
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MATERI dan METODE PENELITIAN 

Penelitian telah dilaksanakan di Lab. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram mulai 18 April sampai 15 Juli 2016. 

Bahan-bahan penelitian: 

1) Tongkol jagung 

2) Tumpi jagung 

3) Dedak padi 

4) Molasses 

5) EM-4  

6) Air 

Alat-alat yang digunakan untuk proses fermentasi 

1) Timbangan  

2) Alat pencacah/parang 

3) Bak plastik  

4) Toples 

Seperangkat alat Lab yang digunakan dalam analisa kadar bahan kering dan bahan 

organik yang meliputi: 

1) Timbangan analitik 

2) Cawan porselin 

3) Desikator  

4) Oven pengering 

5) Tabung gas CO2 untuk menginjeksikan sampel agar suasana anaerob. 

6) Waterbath. 

7) Vacuum fast penampung larutan sisa penyaring sampel. 

8) Serat gelas sebagai penyaring sampel agar dapat tersaring dengan baik. 

9) Gooch crucible. 

10) Oven pengering. 

11) Tanur merk nabertherm dengan suhu max 1200
o
C

.
 

Bahan chemikalia yang digunakan adalah : 

1) Cairan rumen 
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2) NaHCO2 98 gram 

3) Na2HPO4 7 gram 

4) KCl 0,5 gram 

5) NaCl 0,47 gram 

6) MgSO4 0,12 gram 

7) CaCl4 0,04 gram 

8) Acid pepsin solution (0,2% pepsin 0,1 N HCl) 

Metode penelitian 

Prosedur fermentasi tongkol jagung: 

1) Menyiapkan tongkol jagung lalu dicacah kemudian menimbang semua 

bahan sesuai yang dibutuhkan 

2) Membuat larutan fermentor dan menyiramnya ke tongkol jagung. 

3) Kemudian tongkol jagung yang sudah tercampur dengan larutan fermentor 

dimasukkan ke dalam toples dan ditutup rapat dalam keadaan anaerob. 

Sampel dibagi menjadi 4 perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari 5 ulangan. 

Adapun yang menjadi perlakuan disini adalah lama waktu penelitian yaitu 0, 4, 8 

dan 12 hari fermentasi. Sedangkan komposisi campuran dari masing-masing 

bahan pada setiap perlakuan adalah sama, yaitu sebagai berikut: 

Perlakuan control: tongkol jagung 750 g + EM-4 2 ml + molases 5 ml + 600 ml 

air difermentasi selama 0 hari 

Perlakuan I (T1): tongkol jagung 750 g + EM-4 2 ml + molasses 5 ml + 600 ml 

air difermentasi selama 4 hari 

Perlakuan II (T2): tongkol jagung 750 g + EM-4 2 ml + molasses 5 ml + 600 

ml air difermentasi selama 8 hari 

Perlakuan III (T3): tongkol jagung 750 g + EM-4 2 ml + molasses 5 ml + 600 

ml air difermentasi selama 12 hari 

Kemudian dilakukan analisis laboratorium untuk menentukan kecernaan bahan 

kering dan bahan organik. Uji kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik 

menggunakan metode Tilley dan Terry (1963). Variabel yang diamati meliputi 

nilai kecernaan bahan kering (Kc.BK) dan kecernaan bahan organic (Kc.BO) 
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tongkol jagung. Variable penunjang meliputi: kualitas fisik, bau, tekstur, warna 

dan pH ditentukan berdasarkan standar penilaian yang dibuat oleh Rukmantoro 

(2002) disitasi Kurnia (2015) sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Standar penilaian terhadap nilai organoleptik hasil fermentasi 

Rukmantoro, 2002) disitasi Kurnia (2015). 

Sifat fisik Hasil pengamatan Nilai 

1. pH 3,5 – 4,1 60 

 4,2 55 

 4,3 40 

 4,4 30 

 4,5 23 

 4,6 13 

 4,7> 3 

2. warna Warna khas fermentasi /silase  

Sedikit terdapat warna redup  

Berwarna gelap 

10 

5 

0 

3. tekstur Lunak tidak menggumpal 

terasa banyak mengandung air 

Basah sekali (jika diperas keluar air) 

Ada jamur, berlendir 

10 

8 

4 

0 

4. bau (aroma) Berbau asam 

Berbau asam manis 

Berbau menyengat 

Berbau busuk 

20 

16 

8 

0 

Nilai total Kategori  

81 – 100 

61 – 80 

31 – 60 

0 – 30 

Baik sekali 

Baik 

Sedang 

Jelek 

 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis of varians (ANOVA) 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 5 ulangan. 

Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Still dan Torrie, 1980). Data dianalisis menggunakan program SAS. 
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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 klasifikasikan secara fisik, kimia, biologis, 

dan kombinasi. Berdasarkan pengamatan organoleptik fisik terhadap warna, 

aroma, tekstur, dan pH tongkol jagung yang difermentasi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa lama waktu fermentasi 4, 8 hingga 12 hari memberikan total 

nilai berturut-turut 85, 90, 90 tergolong sangat baik (lihat Tabel 2). 

Tabel 2. Nilai uji organoleptik hasil fermentasi 

 

Penilaian 

Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

Warna 5 5 10 10 

Aroma 8 10 10 10 

Tekstur 4 10 10 10 

pH 60 60 60 60 

Total 77 85 90 90 

Keterangan:  

 Jumlah nilai : 81 – 100 (sangat baik) 

 Jumlah nilai: 61 – 80 (baik) 

 Jumlah nilai: 31 – 60 (sedang) 

 Jumlah nilai: 0 – 30 (jelek) 

 Nilai pH: 60 (3,5 – 4,1) 
 

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

tongkol jagung sebagaimana tertera pada Tabel 2 terlihat bahwa total nilai hasil 

fermentasi tongkol jagung yang ditambahkan fermentor memberikan nilai baik 

sekali untuk perlakuan T2, T3, dan T4 sedangkan TO termasuk kategori baik. 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini sesuai dengan yang dikatakan oleh  

Guntoro (2012) bahwa fermentasi sebaiknya berlangsung selama 5-6 hari. Jika 

waktu fermentasi terlalu cepat, proses dekomposisi berjalan tidak optimal. 



6 

 

Keberhasilan fermentasi ditandai oleh ciri-ciri seperti, permukaan irisan limbah 

bewarna kecoklatan atau kehitaman, jika dicium tidak berbau atau sedikit berbau 

manis.  

Pengamatan kecernaan bahan kering dan bahan organik 

Hasil analisis terhadap kecernaan bahan kering tongkol jagung yang 

difermentasi tertinggi diperoleh pada fermentasi selama 12 hari (T3) yaitu 52,03% 

dan terendah pada kontrol (TO) yaitu 42,98%. Demikian pula kecernaan bahan 

organik tertinggi diperoleh pada perlakuan 3 (T3) yaitu 50,47%  dan terendah 

pada control (TO) yaitu 41,72% sebagaimana terlihat pada Table 3 berikut. 

Tabel 3.  Rata-rata persentase kecernaan bahan kering dan bahan organik tongkol 

jagung yang difermentasi 

Perlakuan Kc.BK (%) Kc.BO (%) 

T0 42,98 
c 

41,72 
d 

T1 43,53 
c 

43,51 
c 

T2 47,19 
b 

45,81 
b 

T3 52,03 
a 

50,47 
a 

Keterangan :  nilai yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
  

Hasil analisis varians di atas menunjukkan bahwa kecernaan bahan kering 

dari tongkol jagung yang difermentasi selama 12 hari (T3) secara signifikan 

memberikan nilai daya cerna yang paling tinggi (52,03%) dibanding perlakuan 

T2, T1, dan T0. Begitu pula kecernaan bahan organicnya memperlihatkan bahwa 

fermentasi selama 12 hari (T3) memberikan kecernaan yang lebih tinggi 

dibanding dengan perlakuan T2, T1, dan T0. Hal ini menjelaskan bahwa semakin 

lama waktu fermentasi semakin banyak bahan organic yang dicerna oleh enzyme-

enzym mikroba sehingga nilai kecernaan bahan kering maupun bahan organic 

tongkol jagung mejadi meningkat. 

Kecernaan adalah indikasi awal ketersediaan nutrisi yang terkandung 

dalam bahan pakan tertentu bagi ternak yang mengkonsumsinya. Kecernaan yang 

tinggi mencerminkan besarnya sumbangan nutrient tertentu pada ternak, 
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sementara itu pakan yang mempunyai kecernaan rendah menunjukkan bahwa 

pakan tersebut kurang mampu mensuplai nutrient untuk hidup pokok maupun 

produksi ternak (Rubiyanti, dkk., 2010). Muhtarudi 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 nutrient merupakan salah satu 

ukuran dalam menentukan kualitas pakan. Semakin tinggi kecernaan bahan kering 

maka semakin tinggi juga peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk 

pertumbuhan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa periode waktu fermentasi 

lebih lama pada T3 (12 hari) memberikan nilai kecernaan bahan kering dan bahan 

organic tongkol jagung yang lebih tinggi dibanding lama waktu fermentasi 8, 4 

dan 0 hari. Tingginya kecernaan bahan kering dan bahan organic pada perlakuan 

T3 disebabkan banyaknya waktu yang tersedia bagi mikrobia untuk mencerna 

secara fermentative bahan-bahan organic yang terkandung di dalam campuran 

tongkol jagung dengan fermentornya itu. 

 

Saran  

Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan analisis in vivo atau 

uji biologis. 
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