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PENGARUH LAMA PEMERAMAN TERHADAP KANDUNGAN                

PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR TAPE JERAMI PADI 

 

ABSTRAK 

Oleh : 

IRWANSYAH 

B1A 009 044 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pemeraman 

terhadap kandungan protein kasar dan serat kasar tape jerami padi. Penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram sejak bulan Juni-Agustus 2014.Materi yang 

digunakan adalah jerami Padi. Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan tersebut meliputi 

intensitas yang berbeda yaitu P1 (0 hari), P2 (7 hari), P3 (14 hari), P4 (21 hari), P5 

(28 hari) dan P6 (35 hari). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

keragaman (ANOVA), pengaruh yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji 

Duncan’s. Variabel yang diamati adalah kandungan protein kasar dan serat kasar. 
Hasil rata-rata kandungan protein kasar paling tinggi diperoleh pada Perlakuan P4 

(21 hari) yaitu 5,6642% dan terendah pada P1 (0 hari) yaitu 4,3237%. Sedangkan 

kandungan serat kasar tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (0 hari) 26,0391% dan 

terendah terdapat pada Perlakuan P4 (21 hari) 22,7338%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan berpengaruh nyata antara protein kasar dan 

serat kasar yang dihasilkan (P<0,05).Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa lama 

pemeraman dapat mempengaruhi sifat-sifat organoleptik yang meliputi warna, 

aroma dan tekstur serta kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar. Saran dari hasil 

penelitian, perlu melakukan penelitian  lebih  lanjut tentang lama pemeraman 

dengan menggunakan substrak air kelapa dan ragi tape pada limbah hasil 

pertanian lainnya. 

Kata kunci: Jerami Padi, Ragi Tape, Air Kelapa, Protein Kasar dan Serat 

Kasar. 
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EFFECT OF PROTEIN CONTENT OF OLD CURING  

RUDE AND CRUDE FIBER TAPE RICE STRAW 
 

ABSTRACT 

 

By 

 

IRWANSYAH 

B1A 009 044 
 

The research aims to determine the effect of curing time on crude protein 

and crude fiber tape rice straw. Research conducted at the Laboratory of Nutrition 

and Food Sciences Faculty of Animal Husbandry, University of Mataram since 

the month of June to August 2014.Materi used is rice straw. The design used is 

completely randomized design (CRD) with 6 treatments and 3 replications. The 

treatment includes different intensities ie P1 (0 days), P2 (7 days), P3 (14 days), 

P4 (21 days), P5 (28 days) and P6 (35 days). Data were analyzed using analysis of 

variance (ANOVA), a significantly different effect followed by Duncan's test. The 

variables measured were crude protein and crude fiber. The average yield the 

highest crude protein content was obtained in P4 treatment (21 days) is 5.6642% 

and the lowest in P1 (0 days) ie 4.3237%. While the highest crude fiber content 

found in treatment P1 (0 days) 26.0391% and the lowest in P4 treatment (21 days) 

22.7338%. The results showed that each treatment significantly between crude 

protein and crude fiber produced (P <0.05) .Kesimpulan of research that long 

curing may affect the organoleptic properties include color, aroma and texture and 

protein content Crude and Coarse fiber. Suggestions of the research, need to do 

more research on long curing using yeast substrate coconut water and waste tape 

on other agricultural products. 

 

Keywords: Straw Rice, Ragi Tape, Coconut Water, Protein and Fiber Rough. 
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PENDAHULUAN 

Pakan merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

usaha peternakan, sehingga ketersediaannya sepanjang tahun baik kualitas 

maupun kuantitasnya perlu diperhatikan. Penyedian hijauan makanan ternak di 

NTB dalam jumlah dan kuliatas yang cukup sepanjang tahun perlu diperhatikan.  

Ketersediaan hijauan bagi ternak ruminansia sering kali menghadapi 

berbagai kendala. Ditinjau dari  upaya penyediaan hijauan yang telah dilakukan, 

sangat tidak mendukung karena areal penanaman hijauan yang semakin sempit. 

Kendala ini dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah pertanian khususnya 

jerami padi yang dapat diperoleh pada saat musim panen sebagai bahan alternatif 

hijauan pada saat musim kemarau (Suryadi, 1995). 

Jerami Padi merupakan limbah pertanian yang paling banyak tersedia dan 

sering digunakan sebagai bahan pakan pada saat persediaan rumput berkurang. 

Namun salah satu kekurangan jerami padi yaitu kandungan nutrisinya yang 

rendah, antara lain karena dinding selnya tersusun oleh selulosa, lignin dan 

silika,sehingga dalam pemanfaatan jerami padi diperlukan suplementasi bahan 

yang berkualitas kemudian diolah agar nilai gizinya dapat ditingkatkan. Salah satu 

upaya untuk membantu memecahkan permasalahan kualitas pakan adalah 

melakukan pengolahan. 

Serat Kasar merupakan sisa bahan makanan yang telah mengalami proses 

pemanasan dengan asam keras dan basa keras selama 30 menit berturut-turut 

dalam prosedur yang dilakukan di Laboratorium. Dengan proses seperti ini dapat 

merusak beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia, dan tidak 

dapat diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel. 

Protein kasar adalah nilai hasil bagi dari total nitrogen amonia dengan 

faktor 16% (16/100) atau hasil kali dari total nitrogen amonia dengan faktor 6,25 

(100/16).  Nitrogen yang terdapat di dalam pakan tidak hanya berasal dari protein 

saja tetapi ada juga nitrogen yang berasal dari senyawa bukan protein atau 

nitrogen nonprotein (non–protein nitrogen / NPN). Nilai yang diperoleh dari 

perhitungan diatas merupakan nilai dari apa yang disebut protein kasar  

Berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai fermentasi jerami padi dengan bahan starter air kelapa dan ragi tape 
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untuk mengetahui pengaruh lama pemeraman terhadap kandungan protein kasar 

dan serat kasar tape jerami padi  

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Juni-Agustus 2014 yang terbagi 

dalam dua tahap yaitu fermentasi jerami padi dan analisis kandungan Protein 

Kasar dan Serat Kasar yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Materi yang digunakan dalam penelian ini adalah jerami padi, air kelapa 

dan ragi tape. Sebelum jerami padi difermentasi terlebih dahulu melarutkan ragi 

tape yang sudah dihaluskan ke dalam air kelapa (5g/liter air kelapa) kemudian 

didiamkan selama 2 hari. Jerami padi yang digunakan untuk penelitian dichopper, 

kemudian ditimbang sebanyak 500 g. Selanjutnya melakukan kegiatan fermentasi 

menurut perlakuan masing-masing. Setelah proses fermentasi selesai diambil 

cuplikan sampel dari masing-masing perlakuan sebanyak 200 g, kemudian tape 

jerami dikeringkan (oven) pada suhu 60
o
C selama 2 hari, setelah itu jerami padi 

digiling dengan mesin penggiling kemudian dikemas dengan plastik untuk 

selanjutnya dilakukan analisis laboratorium kandungan protein kasar dan serat 

kasar.  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pengaruh lama 

pemeraman terhadap kandungan protein kasar dan serat kasar tape jerami padi.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

enam perlakuan yaitu P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Setiap perlakuan masing-masing 3 

kali ulangan. Pemeraman tape jerami masing-masing perlakuan yaitu P1: 

Pemeraman tape jerami selama 0 hari, P2: Pemeraman tape jerami selama 7 hari, 

P3: Pemeraman tape jerami selama 14 hari, P4: Pemeraman tape jerami selama 21 

hari, P5: Pemeraman tape jerami selama 28 hari, P6: Pemeraman tape jerami 

selama 35 hari. 

 Data Protein Kasar dan Serat Kasar yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika terjadi 

perbedaan keragaman yang nyata di antara perlakuan, maka untuk mengetahui 
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perbedaan di antara perlakuan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

(Stell and Torrie, 1989) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan Umum Jerami Padi 

Tabel 3. Pengamatan Organoleptik Tape Jerami Padi berdasarkan dari lama 

pemeramannya (Perlakuan) 

Perlakuan 
PENGAMATAN 

Warna Tekstur Aroma Jamur pH 

P1 Kekuningan Kasar Bau jerami  Tidak ada 7,23 

P2  Kuning kecoklatan Lembut Bau fermentasi Tidak ada 5,1 

P3 Kuning kecoklatan Lembut Bau fermentasi sedikit 4,51 

P4 Kuning kecoklatan Lembut Bau fermentasi Tidak ada 4,3 

P5 Kuning kecoklatan Lembut Bau fermentasi sedikit 4,8 

P6 Coklat Lembut Bau fermentasi  Tidak ada 4,88 

Sumber : Data primer diolah 2014 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jerami padi yang tidak 

mendapat perlakuan P1 berwarna kekuningan, jika dibandingkan dengan jerami 

padi yang telah diperlakukan berwarna kuning kecoklatan,pada perlakuan P2, P3, 

P4 dan P5 memiliki warna khas jerami padi yaitu kuning kecoklatan, sedangkan 

pada perlakuan P6 memiliki warna sedikit berwarna redup (coklat) hal ini 

disebabkan karena pada perlakuan P6 mengalami lama pemeraman yang paling 

lama yaitu 35 hari. 

Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar Tape Jerami Padi 

Berdasarkan analisis laboratorium yang dilakukan diproleh hasil protein kasar 

dan serat kasar sebagai mana yang ditampilkan dalam tabel  berikut: 

Tabel 4. Rata-rata kandungan Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) tape 

jerami padi pada tiap perlakuan 

Perlakuan 
Parameter 

Kandungan PK (%) Kandungan SK (%) 

P1 (0 hari) 4.3237
a
 26.0391

f
 

       P2 (7 hari) 5.3340
bc 

25.3858
e 

P3 (14 hari) 5.4436
bc 

24.7679
d
 

P4 (21 hari) 5.6642
c
 22.7338

a 

P5 (28 hari) 4.9519
b
 23.5407

b
 

P6 (35 hari) 5.0684
b 

24.0774
c 

Sumber : Nilai rataan yang diikuti superscript yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan respon yang berbeda nyata (P<0,05). 
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Berdasarkan analisa secara statistik pada tabel 4, diatas menunjukkan 

bahwa kandungan Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) pemeraman tape 

jerami padi berbeda nyata (P<0,05) pada setiap perlakuan. 

Protein Kasar (PK) 

Rataan kandungan Protein Kasar tape jerami padi berdasarkan lama 

pemeramannya secara berturut-turut sebesar P1(4.3237), P2 (5.3340), P3 

(5.4436), p4 (5.6642), P5 (4.9519), dan P6 (5.0684). Hasil analisis statistik 

menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kandungan Protein 

Kasar tape jerami berdasarkan lama pemeramannya. Uji lanjut jarak berganda 

Duncan’s menunjukkan bahwa kandungan Protein Kasar tertinggi pada perlakuan 

P4 dan terrendah pada perlakuan P1.Perlakuan P4 berbeda nyata dengan 

perlakuan P1, P5 dan P6, sedangkan perlakuan P4 berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan P2 dan P3. Perbedaan disebabkan karena adanya penambahan air 

kelapa dan ragi tape dalam proses pemeraman, juga disebabkan oleh adanya 

perbedaan waktu pemeraman. Tingginya kandungan Potein Kasar pada perlakuan 

P4 disebabkan karena adanya penambahan air kelapa dan ragi tape yang 

digunakan selama 21 hari. 

Penggunaan bahan starter air kelapa dan ragi tape dalam melakukan 

pemeraman sangat berpengaruh pada jerami padi bagi peningkatan Protein Kasar 

yang disebabkan oleh adanya peningkatan nitrogen yang terfiksasi pada jaringan 

jerami padi, perlakuan pemeraman pada jerami padi dapat meningkatkan 

kecernaan Protein Kasar.Proses fermentasi bahan pakan oleh mikroorganisme 

menyebabkan perubahan-perubahan yang menguntungkan seperti memperbaiki 

mutu bahan pakan baik dari aspek gizi maupun daya cerna serta meningkatkan 

daya simpannya. Produk fermentasi biasanya mempunyai nilai nutrisi yang lebih 

tinggi dari pada bahan aslinya karena  adanya  enzim  yang  dihasilkan  dari  

mikroba  itu  sendiri (Winarto dan Fardiaz, 1979). 

Penambahan bahan-bahan nutrient kedalam media fermentasi dapat 

menyokong dan merangsang pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu bahan 

yang dapat digunakan sebagai sumber migroba pada proses fermentasi adalah 

substrak air kelapa dan ragi tape. sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu 

substrat organik dengan menghasilkan produk tertentu .  
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Serat Kasar (SK) 

Rataan kandungan Serat Kasar tape jerami padi berdasarkan lama 

pemeramannya secara berturut-turut sebesar P1(26.0391), P2 (25.3858), P3 

(24.7679), P4 (22.7338), P5 (23.5407), dan P6 (24.0774). Secara statistik, lama 

pemeraman dalam pembuatan tape jerami padi ini menunjukkan respon yang 

berbeda nyata (P>0,05) pada setiap perlakuan.Terjadinya penurunan kandungan 

Serat Kasar pada jerami padi hasil pemeraman dari hari ke-0 sampai ke-35 yaitu 

dari perlakuan P1 sampai perlakuan P6 menandakan bahwa pemeraman dengan 

menggunakan bahan starter air kelapa dan ragi tape merupakan salah satu cara 

yang dapat menurunkan kandungan Serat Kasar. Adanya penurunan tersebut 

diakibatkan  aktifitas  enzim  selulase  telah  mencapai waktu inkubasi optimum 

(Gal et al., 1997). 

Hasil perlakuan terbaik adalah kandungan  nutrisi  Serat  Kasar  terendah, 

kandungan Serat Kasar terendah terdapat pada perlakuan P4 sebesar 22,73 dan 

tertinggi pada perlakuan P1 sebesar 26,04. Perlakuan P4 berbeda nyata dengan 

perlakuan P5, P6, P3, P2 dan P1.Penambahan substrak air kelapa dan ragi tape 

tersebut pada pemeraman jerami padi dapat meningkatkan  daya  cerna Serat 

Kasar. Proses tersebut mengakibatkan sumber N dalam bahan pakan berupa serat 

terlepas dari ikatan, sehingga dapat dicerna secara maksimal (Hau dkk., 2005). 

Fermentasi  mulai  terjadi  pada  saat  bakteri  penghasil  asam  laktat 

memanfaatkan  karbohidrat  terlarut  Water  Soluble  Carbohydrate (WSC)  yang  

ada untuk memproduksi asam laktat dan menyebabkan pH semakin turun. 

Fermentasi akan  berhenti  apa bila  asam  laktat  sudah  cukup  diproduksi  dan  

pH  mencapai  di bawah  4,2  sehingga  perkembangan  dan  pertumbuhan  semua  

bakteri  berhenti (Akhadia,  2009). 

Serat Kasar merupakan selulosa yang digunakan sebagai penyusun 

dinding sel tanaman yang sukar didegradasi karena monomer glukosa 

dihubungkan pada suatu ikatan. Beberapa bakteri ada yang  dapat  melakukan  

pemecahan  ikatan  tersebut yaitu mikroba selulolitik (Heriyanto, 2008). Adanya 

degradasi  karbohidrat  membuat  adanya penyederhanaan  perubahan  dari  

selulosa  menjadi selubiosa dengan bantuan enzim selulase, selanjutnya selubiosa  

disederhanakan  menjadi  glukosa  (Wiria, 1996). 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh lama pemeraman tape 

jerami padi terhadap kandungan Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Lama pemeraman berpengaruh terhadap sifat-sifat organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, tekstur, dan pH. 

2. Lama pemeraman berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan Protein 

Kasar yaitu tertinggi pada perlakuan P4 sebesar (5,6642%) dan terhadap 

perlakuan P1 sebesar (4,3237%). Sedangkan pada Serat Kasar terendah pada 

perlakuan P4 sebesar (22,7338%) dan tertinggi pada perlakuan P1 sebesar 

(26,0391%). 
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