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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Hijauan dapat dijadikan pakan utama bagi ruminansia, namun penyediaan hijauan sebagai pakan belum mampu mencukupi kebutuhan sepanjang tahun baik secara kuantitas maupun kualitas. Mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk pemukiman, pertokoan, dan untuk tanaman pangan, akibatnya areal untuk hijauan makanan ternak semakin sempit.
	Di NTB penyediaan hijauan untuk pakan ternak selalu berfluktuasi yang dipengaruhi oleh musim, dimana pada musim hujan produksi hijauan pakan ternak sangat melimpah tetapi sebaliknya pada musim kemarau berpengaruh terhadap minimnya nilai gizi hijauan, menghambat pertumbuhan dan menurunkan produktifitas hijauan sehingga ketersediaan hijauan bagi ternak terbatas. 
	Salah satu alternatif pemecahan kekurangan pakan musiman adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian diantaranya jerami padi. Ditinjau dari segi kuantitas potensi jerami padi sebagai pakan ternak sangat besar namun jika dilihat dari segi kualitasnya sangat kecil karena nilai nutrisinya sangat rendah (Soeharjono dan Karda, 1994).
 Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang jumlahnya cukup banyak tersedia pada musim dimana hijauan seger sulit diperoleh. Rendahnya kualitas jerami padi terutama disebabkan oleh tingkat lignifikasinya yang tinggi menyebabkan daya cernanya menjadi rendah. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan Bacillus sp sebagai media dalam proses fermentasi.
Program NTB BSS adalah program percepatan (akserasi) pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapat masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, memenuhi permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain dan memenuhi konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung peternak sapi diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerakan atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesehatan masyarakat (Anonim, 2009).
Upaya mendukung program Gubenur NTB tersebut perlu mendapatkan dukungan yang jelas dengan memperhatikan kelebihan dan keterbatasan potensi daerah yang mendukungnya. Salah satu keterbatasan pengembangan peternakan di NTB saat ini adalah masalah pakan. Ketersediaan pakan tidak memenuhi persyaratan baik secara kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Limbah pertanian terutama jerami padi mempunyai keberadaan yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan jerami padi sebagai bahan pakan mengalami permasalahan yaitu rendahnya mutu nutrisi yang dikandungnya.
Salah satu cara untuk memecahkan permasalahan diatas, perlu diupayakan pengolahan dengan penggunaan beberapa bahan kimia yang umum digunakan selama ini seperti NaOH dan HCl dinilai tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan pakan kimia tersebut yang sulit ditemukan di lapanngan serta harganya mahal. Selain itu bahan – bahan kimia tersebut merupakan bahan-bahan kimia keras yang dapat berbahaya bagi ternak.
Atas dasar hal ini, penggunaan bahan-bahan di atas harus diganti dengan bahan-bahan lokal, murah harganya, mudah diperoleh serta aman bagi ternak. Oleh  karena itu mengambil kami mengambil judul penelitian “ Komposisi Kimia Jerami Padi Yang Di Fermentasi Dengan Menggunakan Media Pupuk Tumbuh”. 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian 
Untuk mengetahui berapa besar pengaruh penambahan probiotik “PUPUK TUMBUH”  dengan kandungan bakteri bacillus sp didalamnya, terhadap komposisi kimia jerami padi  sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu.
 Kegunaan Penelitian 
	Sebagai bahan informasi kepada para peternak untuk memanfaatkan jerami padi yang sudah difermentasi dengan menambahkan probiotik “PUPUK TUMBUH” 

TINJAUN PUSTAKA
Jerami padi
	Jerami padi adalah sisa tanaman padi (Oriza Sativa linn) setelah biji atau butirannya dipetik guna kepentingan manusia (Suryahadi dan Ratnani, 1995), ketersediaan selalu meningkat dengan meningkatnya produksi padi. Hasil survey Biro Pusat Statistik tahun 1995 menunjukkan bahwa luas areal tanaman padi di Indonesia adala juta ton pertahun 10,28 juta hektar dengan produksi 44,69 juta ton pertahun.
	Menurut Komar (1984) yang dimaksud dengan jerami padi adalah bagian batang yang setelah dipanen buli-bulir buah atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan bagian akar dan bagianbatang yabg tertinggal setelah disabit 10-20 cm diatas permukaan tanah. 
Jerami padi sebagai bahan pakan mmpunyai cirri yang kurang menguntungkan, yaitu antara lain kandungan lignin dan silika yang tinggi, sehingga menurunkan daya cernanya. Selai itu lignin berbentuk kristal yang merugikan kerja mikroba rumen dan kandungan proteinnya tidak sebanding dengan keseimbangan nitrogennya, sifatnya bulky (mempunyai berat per volume) dan energi rendah bila di bandingkan dengan tanaman murni pada vegetative (Yunus 1993). Secara keseluruhan kualitas jerami padi rendah yaitu mengandung protein 4,0 persen, serat kasar 21,9 persen, lignin 12,8 persen dan silika 20,4 persen (Reksohadiprodjo,1984). 
Sedangkan pemanfaatan jerami padi sebagai makanan ternak di Indonesia baru berkisar 31-39 persen, sedangkan yang dibakar atau di kembalikan ketanah sebagai pupuk sebesar 36-42 persen dan sekitar 7-16 persen digunakan untuk keperluan industri (Komar, 1984). Karena jerami padi mengandung sellulosa dan hemisellulosa yang cukup tinggi sehingga potensial sebagai sumber energi pada ternak ruminansia, hal ini disebabkan adanya mikroorganisme selulotik yang terdapat dalam rumen (Church, 1979). Masalah utama pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak adalah tersebarnya sumber jerami padi sehingga ongkos meningkat.
Fermentasi
	Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi-oksidasi dalam sistem biologi yang menghasilkan energi. Sebagai donor dan akseptor electron digunakan senyawa organik seperti karbohidrat dalam bentuk glukosa, senyawa tersebut akan di ubah oleh reaksi reduksi dengan katalis enzim menjadi asam (Winarno dan Fardiaz, 1981).
	Fermentasi terjadi karena adanya kegiatan mikrobia tertentu pada bahan organik yang sesuai. Akibatnya sifat bahan tersebut berubah karena terjadi pemecahan kandungan gizi yang ada dalam bahan itu. Dalam proses ini jumlah mikrobia diperbanyak dan kegiatan metabolisnya di dalam bahan tersebut dalam batas tertentu (Santoso, 1989). Menurut Taminin (1984) pada proses fermentasi dapat dibentuk bau dan rasa yang disukai, meningkatkan kecernaan yang mengakibatkan zat-zat banyak yang terlarut serta mempercepat pematangan, dan dalam beberapa hal tertentu akan menambah daya tahan.
	Perlakuan dapat memecahkan ikatan lignoselullosa dan meningkatkan kandungan selullosa yang dihasilkan oleh mikroba, mikroba pemecah lignoselullosa mempunyai arti dalam meningkatkan nilai gizi pakan ternak (Basuki dan Wiryasasmita, 1987).
	Doyle, et al., (1986), menyatakan pengolahan melalui teknologi fermntasi akan lebih menguntungkan karena dapat meninggalkan nilai gizi, selain itu juga tidak berbahaya, tidak menyebabkan polusi dan dapat menurunkan protein zat-zat penghambat pencernaan dinding sel  lignin serta meningkatkan protein kasar dan koefisien   cerna bahan kering. Dalam proses fermentasi ini serat selulosa akan dipolimerasi menjadi polimer-polimer yang lebih sederhana dan akibatnya menjadi gula (Sagar, 1985).
Bacillus sp 	
	Bacillus sp merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis ternak (ayam broiler), dalam waktu cukup efisien yaitu 5-6 minggu. Bacillus sp merupakan suatu mikroba hidup non pathogen yang diberikan pada hewan untuk memperbaiki laju perumbuhan, efisiensi konvensi ransum dan kesehatan hewan (Stark dan Wilkinson, 1998). Bacillis sp juga sebagai pimicu pertumbuhan sehingga meningkatkan kesehatan dan probiotik ini merupakan alterntif pengganti antibiotik dalam bidang peternakan (Soeharsono, 1998).
	Bacillus sp mempunyai kemampuan tumbuh cepat aktifitas, enzim yang lengkap seperti amilase, protease, lipase, dan telah banyak serta umum digunakan sebagai sumber mikroba probiotik dalam proses fermentasi bahan ransum dan bacillus sp ini dapat memproduksi protease, fakultatif  an-aerob serta dapat saling menutupi kekurangan lainnya dalam hal produksi enzim (Duarte et al, 1994).
	Bacillus sp berasal dari kultur kapang dan Bacillus sp ini telah terbukti cukup baik sebgai penghasil protease, lipase,s  cepat tumbuh dan dalam kondisi normal telah ada dalam saluran pencernaan alami, sehingga karakteristik dan bacillus sp ini dapat dikatakan sama dengan probiotik Aspergillus niger. Sehingga jenis probiotik bacillus sp ini dapat bekerja secara efektif dalam saluran pencernaan ayam yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya cerna penyerap gizi dan meningkatkan efisien peggunaan ransum (Swick dan tan, 1995).
	Bahan dasar substrata tau pengemban yang digunakan untuk pembuatan bacillus sp yaitu tepung jagung. Dasar pertimbangan tepung jagung digunakan sebagai bahan utama ransuum ternak unggas, disamping itu tepung jagung mempunyai kandungan karbohidrat yang paling baik (RAC : Ready Avalaible Carbohydrat) dibandingkan bahan lain sehingga dapat dipergunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan dan aktifitas enzim (Crueger dan Crueger, 1984).
Serat Kasar
	Serat kasar adalah bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna secara enzimatis, sehingga bukan sebagai sumber zat makanan. Yang termasuk dalam katagori serat adalah selulosa dan hemiselulosa dari dinding sel tanaman, pektin dan legum yang merupakan komponen non struktural sel tanaman (Parakkasi, 1983). Kadar serat kasar dapat dihitung dengan jalan merebus bahan makanan yang bebas air dan lemak dengan menggunakan asam lemah dan dilanjutkan dengan basa  lemah, bahan organik yang tertinggal di saring dengan gooch crucible. Hilangnya berat bahan setelah dipijarkan adalah serat kasar (Anonim,2000).
	Serat kasar  adalah bahan organik  yang  tidak larut dalam asam alkali yang tidak dicerna oleh enzim dari Tractus digetivus atau saluran pencernaan (Arora, 1989). Sedangkan menurut Morrison (1961) yang disitasi oleh Marsudarini (1987) bahwa serat kasar merupakan penyusun dinding sel tanaman yang terdiri dari sellulosa, hemiselulosa dan lignin. Kelompok zat ini sulit dicerna, hal ini menyebabkan makanan ternak yang mempunyai serat kasar yang tinggi akan menunjukkan kualitas yang rendah.
	Serat kasar tanaman bertambah tinggi apabila tanaman makin tua, pencernaan makin lama dan mulai produktifitasnya makin rendah (Tilmam et al., 1986). Menurut. Reksohadiprojo (1985) bahwa protein tanaman berhubungan erat dengan aktifitas jaringan sehingga bagian daun tanaman mengandung lebih banyak protein dibandingkan antara batang tanaman sedangkan serat kasarnya didapat lebih tinggi pada bagian batang. Tingginya kadar serat kasar disebabkan karena adanya zat makanan yang diseliputi oleh lignin (Soelaksono, 1981). Lignin mengurangi kecernaan karbohidrat melalui pembentukan ikatan hydrogen sehingga membatasi aktivitas selulosa (Arora, 1989).
	Dalam analisis proksimat karbohidrat dibagi menjadi dua komponen yaitu BETN dan serat kasar, BETN adalah bagian dari karbohidrat yang mudah dicerna dan memiliki kandungan energi yang tinggi sedangkan serat kasar memiliki kandungan energi yang rendah (wahyu, 1986).
Protein Kasar
	Protein kasar adalah semua zat makanan yang mengandung nitrogen termasuk di dalamnya protein murni (Santoso,1989). Protein mengandung 51-55% C, 6,5-7,3 H, 45,5-18% N,21,5-23,3% S dan 1,5% P (Arora, 1989). Protein kasar adalah semua ikatan yang mengandung N yang dapat dibagi menjadi protein yang sesungguhnya, misalnya protein yang berasal dari pemasukan bahan organnik dan zat yang mengandung N tetapi bukan protein yang berasal dari beberapa jenis pupuk buatan.	
	Istilah protein kasar biasanya digunakan untk menggolongkan semua ikatan nitrogen. Kadar protein kasar ditentukan dengan prosedur Kjehdahl, dimana pada metode ini memungkinkan seseorang mengukur nitrogen total dalam bahan pakan, kecuali nitrogen total bahan pakan, kecuali nitrogen total dalam bentuk nitrit, nitrat dan senyawa N siklit. Persentase protein kasar tertentu dengan mengalikan persen N dengan 6,25 (Tilman et at., 1989).
	Protein murni mewakili nitrogen yang ditemukan terikat dalam ikatan-ikatan peptin untuk membentuk protein, sedangkan senyawa NPN adalah N yang berasl dari senyawa yang bukan protein dan tanaman termasuk asam-asam amino, nitrogen, lipide, amine-amine, amide-amide, purine-purine, piramide-piramide, nitrat-nitrat, alkaloid-alkaloid dan vitamin (Tilman. et al., 1998).
	Pada umunya kadar protein dalam bahan makanan akan menentukan bahan makanan itu sendiri (Winarno et al, 1980). Menurut Anggorodi (1984) kandungan protein bahan makan tanah serta karbohidrat yang berasal dari udara dengan proses fotosintesis.
Bahan Kering
	Bahan kering merupakan bahan yang bebas air, dimana kadar airnya nol. Di Laboratorium, kadar bahan kering suatu bahan makanan dapat ditentukan dengan jalan menguapkan bahan makanan dalam oven dengan suhu 1050C selama 5-12 jam sampai beratnya konstan dan sisa bahan makanan yang telah diuapkan airnya dinamakan bahan kering (Sutardi, 1980).
	Erwanto (1995) juga menyatakan bahwa pakan yang dimakan oleh ternak terdiri dari unsur yang sama dengan membentuk tubuhnya dan hasil ternak yang bersangjutan, semua pakan mengandung air dan bahan kering bisa dibagi menjadi bahan organik dan bahan anorganik.
Bahan Organik 
	Bahan organik merupakan suatu bahan yang dapat menghasilkan energi panas bila dicerna. Bahan tersebut meliputi protein, karbohidrat, dan lemak. Bila suatu bahan tersebut  dibakar, maka sisa pembakaran itu dinamakan bahan organik yang terkandung didalam bahan pakan tersebut, (Tilman et al., 1986).
	Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa bahan organik ditentukan melalui proses pengabuan. Kadar abu dari suatu bahan dapat ditentukan dengan membakar (dalam tanur) suatu bahan pada 6000C selama beberapa jam sampai sampel berwarna putih karena pada suhu tersebut unsur-unsur organik akan mengalami penguapan sehingga yang tertinggal hanya bahan organik (Anonim, 1983).
	











MATERI DAN METODE PENELITIAN
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 04 September 2010 sampai selesai, bertempat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 
Materi Penelitian
Bahan – bahan Penelitian :
Jerami padi kering udara dengan jenis ACEH kecil yang diambil dari areal pertanian di sekitar Praya Lombok Tenggah.  
Probiotik Bacillus sp dengan merk Probiotik “ PUPUK TUMBUH”
Air 
Bahan kimia untuk analisis proksimat
Alat-alat Penelitian :
Parang untuk mencacah jerami padi.
Kantong keresek hitam untuk menyimpan jerami padi yang sudah di cacah.
Tali rafian untuk mengikat jerami yang sudah di fermentasi
	Gunting untuk memotonng tali
	Ember besar untuk mencampur bahan-bahan tersebut.
	Spidol permanen untuk memberi kode pada silo. 
	Timbangan Ohaus untuk menimbang sampel
	Timbangan analitik untuk menimbang sampel dengan diameter saring 1 mm
	Oven untuk mengeringkan sampel
	Seperangkat alat analisis proksimat
	Mesin penggiling untuk menggiling sampel dengan diameter saringan 1 mm
	Gelass ukur


Metode Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Jerami padi yang telah dikering anginkan dipotong-potong sekitar 3-5 cm kemudian ditimbang sebanyak 250 g untuk masing-masing pelakuan sebanyak 12 sampel. Jerami padi ditimbang sesuai dengan perlakuan.
Percobaan I. Daya Serap Air (Water Holding Capacity) Jerami Padi
Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah larutan untuk menyemprotkan jerami padi. Jerami padi dalam kantong berlubang  1 mm  ditimbang, dicelupkan ke dalam air yang  telah diketahui banyaknya sampai basah secara merata. Kemudian diangkat dan ditiriskan sampai airnya habis menetes. Selisih berat jerami padi yang telah ditiriskan dengan jerami padi awal merupakan jumlah air yang mampu diikatoleh jerami padi. Jumlah air yang diperoleh tersebt itulah yang digunakan dalam hidrolisis jerami padi.

Percobaaan II. Hidrolisis Jerami Padi
	Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan Bacillus sp dan kombinasinya terhadap kandungan  Bahan Kering, Protein Kasar, Bahan Organik, dan Serat Kasar jerami padi perlakuan. Empat perlakuan yang diberikan yaitu:
T1 = Jerami padi tanpa perlakuan 250 g + 250 ml air yang disemprotkan + 0% Bacillus sp
T2 =  Jerami padi 250 g + 247,5 ml air  yang disemprotkan + 1% Bacillus sp
T3 = Jerami padi 250 g + 245,0 ml air yang disemprotkan + 2% Bacillus sp
T4 = Jerami padi 250 g + 242,5 ml air yang disemprotkan + 3% Bacillus sp
	Dari masing-masing perlakuan kemudian difermentasi selama 21 hari.
Fermentasi Jerami Padi
	Plastik yang digunakan untuk fermentasi berkapasitas 5 kg sebanyak 16 buah. Jerami padi yang telah diperlakukan dimasukkan dalam plastik lalu diikat kuat dan diusahakan tidak ada udara yang masak (keadaan anaaerob), stelah itu dimasukkan kedalam ruang fermentasi selama 2 minggu, kemudian pada hari ke 21 dilakukan pengambilan sampel untu dikeringkan kembali sampai berat konstan lalu digiling dan disaring dengan diameter 1 mm. Sampel yang sudah digiling inilah yang selanjutnya dianalisis.


Penentuan Bahan Kering Sampel
	Cawan porselin yang sudah dibersihkan dioven pada suhu 1050C selama 1 jam, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik dan diperoleh berat cawan (x gr).
	 Bubuk sampel dimasukkan kedalam cawan dan ditimbang (y gr) dan selanjutnya di oven pada suhu 1050C selama 8 jam. Setelah selesai di dinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (z gr).
Kalkulasi kadar bahan kering:
Kadar air = (x+y)- z   x 100%
		    Y
Kadar bahan kering = 100% BK – Kadar air ( %)
Penentuan Bahan Organik Sampel
	Cawan porselin dan sampel yang telah di oven pada suhu 1050C (z gr) dioven kembali pada suhu 6000C sampai diperoleh abu. Selanjutnya didinginkan dalamdesikator selama 1 jam ditimbang dan diperoleh ( r gr).
Kalkulasi kadar bahan kering:
Kadar abu = z   x 100%
	          r
Kadar bahan organik = 100% - Kadar air (%)

Penentuan Protein Kasar Sampel
Destruksi  
Sampel sebanyak 1 gram dimasukkan kedalam kjeldahl yang sudah bersih dan kering (x gr).
Tambahkan 2 gram K2SO4 ditambah batu didih 2 butir dan 25 ml H2SO4 pekat kemudian di destruksi dalam lemari asam mulai dari pemanasan lemah, sedang dan tinggi selama 24 jam, sampai warna hijau jernih selanjutnya didinginkan pada suhu kamar.
Destilasi 
Hasil destruksi diencerkan dengan aquades sampai volume 100 ml kemudian diambil 50 ml dan ditambahkan 37,5 ml NaOH 40%.
Menyiapkan labu erlenmeyer yang telah diisi H3BO3 sebanyak 20 ml selanjutnya alat penyuling dipasang sedemikian rupa sehingga ujung alat penyuling tercelup (tidak berongga).
Penyulingan dihentikan apabila cairan dalam labu penampung telah mencapai 100 ml kemudian dititrasi dengan H2SO4 sampai terjadi perubahan warna menjadi warna merah.
Kalkulasi kadar Protein Kasar:
Kadar Protein kasar= ml H2SO4 x Nx FP x6,25x5 	x 100%	
	                                 X   

keterangan:
N = Normalitas H2SO4
X = Berat sempel
FP = Faktor koreksi
Penentuan Serat Kasar Sampel
Sampel sebanyak 1,5 gram (x gram) dimasukkan dalam beaker glass 500 ml ditambahkan H2SO4 sebanyak 100 ml. Labu godok yang sudah diisi air secukupnya diletakkan/dipasang diatas beaker glass dan dipanaskan selama 30 menit diatas kompor destruksi kemudian disaring.
	Kedalam beaker glass ditambahkan 100 ml NaOH 0,313 N dan didihkan selama 30 menit kemudian disaring dengan serat glass yang berada dalam gooch crusible.
Hasil langkah 2 dicuci dengan air panas dan dianjurkan dengan ethyl alkohol 95% sebanyak 25 ml.
Masukkan gooch crusible bersama hasil saringan dalam oven pengering selama ± 12 jam pada suhu 1050C kemudian masukkan dalam desikator selama 1 jam selanjutnya ditimbang (y gr).
	Hasil penimbangan (y gr) dipijar dalam tanur selama 2-4 jam (bebas karbon) pada suhu 6000C, dikeluarkan dan dibiarkan sampai mencapai suhu 1200C dan dimasukkan dalam desikator selama 1 jam kemudian ditimbang (z gram).
Kalkulas Kadar Serat Kasar:
Kadar serat kasar = y-z  x 100%
		              X

Penentuan Kadar Abu Sampel
Cawan porselen yang sudah dibersihkan dimasukkan dalam tanur pada suhu 6000C selama 1 jam.
	Cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 1 jam kemudian ditimbang (x gr).
Sampel sebanyak 1,5 gram (y gram) dalam cawan porselin dimasukkan dalam tanur pada suhu 6000C selama 2-4 jam atau sampai seluruh sampai menjadi putih
Sampel didinginkan diluar tanur hingga suhu menjadi 1200C kemudian kemudian dimasukkan kedalam desikator selama 1 jam selanjutnya dilakukan penimbangan (z gr).
Kalkulasi Kadar Abu:
Kadar abu = z - x     x 100%  
	               Y




Variable yang diamati
Peubah – peubah yang diukur adalah :
	Pengamatan Organoleptik

Jerami padi yang telah diperlakukan dan dikeringkan, dilihat perbedaan aroma, tekstur dan warnanya dengan jerami padi yang tidak mendapat perlakuan (kontrol).
	Komposisi Kimia Jerami Padi

Meliputi Bahan Kering (BK), Bahan Organik (BO), Protein Kasar (PK) dan serat kasar (SK).
Analisis data
Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan tiga kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan paket program Statistik (2001) dengan menggunakan analisis ragam (Analisis of variance) Menurut steel dan Torrie (1980). Bila terjadi perbedaan nyata, dilanjutkan dengan uji Duncans.





HASIL DAN PEMBAHASAN
	 Dari hasil penelitian jerami padi yang difermintasi menggunakan media pupuk tumbuh didapatkan kandungan bahan kering, bahan organik, protein kasar dan serat kasar sebagai berikut:  
Tabel 1: komposisi kimia jerami padi yang difermentasi dengan bacillus sp
Komponen nutrient
T1
T2
T3
T4
Bahan Kering (%)
93,814 a
93,756 a
93,744 a
93,456 a
Bahan Organik (%)
68,352 a
65,376 b
65,862 b
63,953 b
Serat Kasar (%)
27,872 a
25,743 b
24,021 c
22,213 d
Protein Kasar (%)
4,886 a
6,153 b
6,288 b
6,875 c





Keterangan:	Nilai rataan yang diikuti superskrip yang sama menunjukkan  perbedaan yang nyata (p<0,05).

   Bahan Kering
Dari tabel diatas nilai rata-rata kandungan bahan kering jerami padi yang difermentasi menggunakan pupuk tumbuh yaitu T1 (93,814), T2 (93,756), T3 (93,744) dan T4 (93,456), nilai terendah pada perlakuan T4 (93,456) dan tertinggi pada perlakuan T1 (93,814). 
Dari hasil analisis varian’s diperoleh hasil bahwa kandungan jerami padi yang difermentasi menggunakan media pupuk tumbuh berbeda nyata (p<0,05). Hasil uji lanjut duncan’s menunjukkan bahwaT1, T2, T3 berbeda nyata dengan T4.
Hanya komponen bahan kering yang tidak mengalami perubahan, sedangkan komponen yang zat-zat makanan yang lain mengalami perubahan secara nyata (p < 0,05) akibat penggunaan bacillus sp, kandungan bahan kering jerami padi pada perlakuan T2, T3,  dan T4 mengalamipenurunan berturut-turut 4,4%, 3,6%, dan 6,4%. 
Lebih tingginya kandungan bahan kering pada perlakuan T1(tanpa kontrol ), T2 dan T3 dibandingkan dengan perlakuan T4 disebabkan karena pada perlakuan  T2 dan T3 ada penambahan dosis bacillus sp lebih sedikit dibandingkan perlakuan T4, dengan adanya penambahan dosis bacillus sp yang sedikit pada perlakuan T2 dan T3 menyebabkan kandungan bahan keringnya lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan T4 karena dosis bacillus sp merupakan kelompok bakteri probiotik, bermanfaat sebagai bahan aditif, yang dapat meningkatkan kandungan bahan kering, selain itu juga tingginya bahan kering pada perlakuan T1,T2 dan T3 disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organiknya. Dimana bahan kering makanan sebagian besar terdiri atas bahan organik (Sutardi, 1980). Disamping bahan anorganik.
Bahan Organik
	Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata kandungan Bahan Organik jerami padi yang difermentasi yaitu T1 (68,352), T2 (65,376), T3 (65,862) dan T4 (63,953). Nilai terendah diperoleh pada perlakuan T4 (63,953) dan nilai tertinggi pada perlakuan T1 (68,352), menurut hasil uji lanjut Duncan pada perlakuan T2, T3 dan T4 berbeda nyata (p<0,05).
	Kandungan perlakuan tertinggi bahan organik terdapat pada perlakuan T1, karena pada perlakuan T1 tidak ada penambahan dosis probiotik, sehingga mikroba yang terdapat pada perlakuan T1 sedikit aktivitas karena bahan organik tersebut sudah disusun oleh senyawa-senyawa polisakarida  dan adanya unsur nitrogen yang penting dalam sel mikroba yang terlibat dalam proses perombakan bahan organik. 
	Semakin tinggi konsentrat penambahan dosis Bacillus sp semakin tinggi pula penurunan kandungan bahan organic, penurunan kandungan bahan organic maupun serat kasar ini disebabkan aksi dari bacillus sp yang memfermentasikan bahan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan energi yang mungkin diperlukan, sebagaimana yang dikemukakan Komar (1982) bahwa fermentasi dapat memecah bahan-bahan seperti selulosa, hemiselulosa menjadi gula sederhana dan turunannya mudah dicerna. Fermentasi yang dapat diartikan sebagai proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh masa-masa sel-sel mikroba.       
Serat kasar
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai rata-rata kandungan serat kasar tertinggi pada T1 (27,872), karena pada perlakuan T1 tidak ditambahkan probiotik (Bacillus sp) sehingga tidak terdapat mikroba yang dapat memecah hemiselulosa. Perlakuan T2 (25,743), tidak berbeda nyata (p<0,05) dengan perlakuan T3 dan T4 karena dosis probiotik yang ditambahkan sedikit, sehingga kurang terjadi pemecahan serat kasar. Kandungan serat kasar terendah diperoleh pada perlakuan T4 (22,213) karena dosis yang ditambahkan tinggi sehingga jumlah mikrobanya lebih tinggi.
Dosis probiotik yang semakin tinggi menyebabkan kandungan protein kasar semakin tinggi dan kandungan serat kasar semakin rendah, belum terjadi penurunan aktivitas mikroba, sehingga pada dosis probiotik yang lebih tinggi lagi akan terjadi penurunan aktivitas mikroba. Terjadinya penurunan kandungan serat kasar jerami padi disebabkan karena adanya penurunan pH selama fermentasi yang dapat mengakibatkan penurunan sifat substrak yang dapat memecahkan lignoselulosa yang mempunyai arti dalam meningkatkan nilai gizi pakan (Basuki dan Wirtasasmita, 1987).
Protein  Kasar
Pada tabel diatas dapat dilihat nilai rata-rata terendah kandungan protein kasar pada perlakuan T1, sedangkan pada nilai rata-rata kandungan protein kasar tertinggi pada perlakuan T4 (6,875) yang berbeda nyata (p<0,05) dengan perlakuan T1, T2 dan perlakuan T3. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan T4 dosis probiotik lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan T1, T2, T3 yang menyebabkan aktivitas mikroba dalam mensintesis protein juga lebih tinggi. 
Kandungan protein kasar terendah diperoleh pada perlakuan T1 karena pada perlakuan T1 tidak ditambahkan probiotik, sehingga tidak terjadi peningkatan protein. Pada erlakuan (T2, T3 dan T4) masih sedikit karena dosis probiotik yang ditambahkan sedikit, sehingga proses sintesis protein oleh mikrobapun rendah.   












KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
	Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan:
	Komposisi kimia dapat di tingkatkan walaupun dengan penambahan Bacillus sp saja.
	Penambahan bacillus sp dan pada kombinasi T4 memberikan pengaruh yang terbaik terhadap peningkatan protein kasar.
Pada semua perlakuan berbeda nyata (p < 0,05).

Saran
Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat palatabilitas jerami padi yang difermentasi dengan bacillus sp.  
	perlu adanya penambahan bahan-bahan lain selain dari  bacillus sp, kapur tohor dan urea seperti yang telah di lakukan oleh teman-teman lain.   
perlu dilakukan uji in vivo untuk mengetahui penambahan bobot badan ternak  
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Lampiran 2.analisis keragaman dan uji Duncan’s data hasil penelitian 



                                      The ANOVA Procedure

                              Duncan's Multiple Range Test for BK

  NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.


                               Alpha                        0.05
                               Error Degrees of Freedom        8
                               Error Mean Square        0.135989


                        Number of Means          2          3          4
                        Critical Range       .6943      .7236      .7399

             Means with the same letter are not significantly different.

                  Duncan Grouping          Mean      N    Treat

                                A       93.8137      3    1
                                A       93.7557      3    2
                                A       93.7440      3    3
                                A       93.4563      3    4
                                         
                                      The ANOVA Procedure

                              Duncan's Multiple Range Test for BO

                                 Alpha                        0.05
                               Error Degrees of Freedom        8
                               Error Mean Square        1.095623

                        Number of Means          2          3          4
                        Critical Range       1.971      2.054      2.100

             Means with the same letter are not significantly different.

                  Duncan Grouping          Mean      N    Treat

                                A       74.5380      3    1
                                B       72.1180      3    3
                                B       71.6207      3    2
                                B       70.4970      3    4
                                         
                                      The ANOVA Procedure

                              Duncan's Multiple Range Test for PK
  
                               Alpha                        0.05
                               Error Degrees of Freedom        8
                               Error Mean Square        0.042955


                        Number of Means          2          3          4
                        Critical Range       .3902      .4067      .4158


             Means with the same letter are not significantly different.
                  Duncan Grouping          Mean      N    Treat

                                A        6.8747      3    4
                                B        6.2880      3    3
                                B        6.1533      3    2
                                C        4.8863      3    1

                                      The ANOVA Procedure

                              Duncan's Multiple Range Test for SK

  NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

                               Alpha                        0.05
                               Error Degrees of Freedom        8
                               Error Mean Square         0.18057

                        Number of Means          2          3          4
                        Critical Range       .8001      .8338      .8526


              Means with the same letter are not significantly different.

                  Duncan Grouping          Mean      N    Treat

                                A       27.8723      3    1
                                B       25.7430      3    2
                                C       24.0203      3    3
                                D       22.2127      
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RINGKASAN
Di NTB penyediaan hijauan untuk pakan ternak selalu berfluktuasi yang dipengaruhi oleh musim, dimana pada musim hujan produksi hijauan pakan ternak sangat melimpah tetapi sebaliknya pada musim kemarau berpengaruh terhadap minimnya nilai gizi hijauan, menghambat pertumbuhan dan menurunkan produktifitas hijauan sehingga ketersediaan hijauan bagi ternak terbatas. 
	Salah satu alternatif pemecahan kekurangan pakan musiman adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian diantaranya jerami padi. Ditinjau dari segi kuantitas potensi jerami padi sebagai pakan ternak sangat besar namun jika dilihat dari segi kualitasnya sangat kecil karena nilai nutrisinya sangat rendah.  
 Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang jumlahnya cukup banyak tersedia pada musim dimana hijauan segar sulit diperoleh. Rendahnya kualitas jerami padi terutama disebabkan oleh tingkat lignifikasinya yang tinggi menyebabkan daya cernanya menjadi rendah. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan Bacillus sp sebagai media dalam proses fermentasi. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan tersebut adalah T1 (tanpa perlakuan), T2 (247,5 air + 2,5 ml Bacillus sp), T3 (245,0 air + 5 ml Bacilus sp), T4 (242,5 air + 7,5 ml  Bacilus sp). Data dianalisis dengan Analisis Of  Varian (ANOVA). Perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s.
Hasil yang diperoleh adalah semua variabel komposisi kimia menunjukkan pengaruh yang nyata (p<0,05 )terhadap control. Sedangkan uji lanjut duncan’s menunjukkan kandungan bahan kering dan serat kasar  antara T1, T2 T3 dan T4 berbeda nyata (p<0,05), sedangkan antara  T2, T3 dan T4 tidak berbeda nyata (p>0,05). Ini berarti pada perlakuan terhadap jerami padi tidak berpengaruh pada kadar bahan kering dan serat kasar. Sedangkan kandungan protein kasar menunjukkan pengaruh yang tidak nyata antara tiap perlakuan. Kandungan protein tertinggi diperoleh pada perlakuan T4 berpengaruh lebih tinggi dari pada T1,T2 dan T3.
Diharapkan untuk penelitian selanjutnya perlu penambahan bahan lain selain dari bacillus, kapur tohor dan urea seperti penelitian yang lain, dan uji in vivo untuk mengetahui peningkatan bobot badan ternak.          


