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ABSTRACT 
The objectives of this research were to examine the level usage of rice straw 
fermented in ration and its effect on production performance of ACC steer. Forty 
steers weighed between 300-325 kg were used in this research. The experimental 
design was Completely Randomized Design with four treatments each replicated 
five times. The treatments were R0 (15% rice straw unfermented + 85% 
concentrate), R1 (15% rice straw fermented + 85% concentrate), R2 (20% rice 
straw fermented + 80% concentrate) and R3 (25% rice straw fermented + 75% 
concentrate). All based on dry matter content of feed offered. The results 
suggested that the ratio of rice straw fermented and concentrate in ration were 
significantly (P<0.05) affected the protein and energy digestibility of ration.  The 
usage of rice straw fermented till 25% in ration not influence (P>0.05) feed 
consumption, body weight gain, feed conversion and carcass percentage, 
nevertheless tend to better than rice straw without fermented  
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PENDAHULUAN 

Upaya menanggulangi permasalahan penyediaan pakan hijauan, khususnya 

pada musim kemarau diperlukan berbagai strategi dalam penyediaannya. Selain 

itu diperlukan pendekatan teknologi tepat guna yang relatif sesuai dengan kondisi 

sosial masyarakat peternak, seperti teknologi pengolahan dan penyimpanan. 

Teknologi bioproses aerobik merupakan salah satu alternatif yang dapat 

dipilih, terutama untuk pakan asal limbah pertanian dalam bentuk jerami. Jerami 

adalah bagian tanaman utuh setelah bagian buahnya dipanen. Pada umumnya 

kandungan nutrien jerami relatif rendah, nutrien yang dominan adalah karbohidrat 

structural seperti lignoselulosa dan lignohemiselulosa yang sulit dicerna. Mikroba 

yang digunakan pada bioproses ini terdiri  atas campuran jamur, ragi dan bakteri 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara konsorsium yang mampu mendegradasi 

komponen serat.  
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Kapang merupakan kelompok mikroba yang tubuhnya tersusun oleh hifa yang 

membentuk miselium. Khamir termasuk kelompok fungi yang tidak berfilamen. 

Di antara banyak jenis kapang, Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus dan 

Trichoderma viridae merupakan jenis-jenis kapang yang telah dimanfaatkan 

dalam fermentasi limbah pertanian dan limbah industri pertanian. Aspergillus 

oryzae dapat merombak berbagai komponen makanan. Sejumlah makromolekul 

seperti protein dan karbohidrat dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang 

lebih sederhana, sehingga mudah larut dan meningkatkan daya cerna (Skinner 

dkk., 1985).  

 Winarno dan Fardiaz (1980) menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus  

mampu mensintesis protease paling banyak, sedangkan amilase dalam jumlah 

sedikit, enzim ini bekerja dalam pemecahan protein dan amilum substrat. Protease 

yang dihasilkan Rhizopus oligosporus akan merombak rantai polimer protein 

menjadi asam-asam amino sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan 

kadar nitrogen asam amino dan asam total  

Trichoderma viridae merupakan jenis kapang yang bersifat saprofitik dan 

paling banyak dijumpai di antara genusnya. Kapang ini dapat memecah bahan 

berselulosa karena menghasilkan enzim selulase (Enari, 1983). Selain itu 

Trichoderma viride mempunyai kemampuan meningkatkan protein bahan pakan 

dan pada bahan berselulosa dapat merangsang dikeluarkannya enzim selulase 

(Poesponegoro, 1976).  

Fraksi serat sangat esensial dalam memelihara fungsi rumen.  Jika ransum 

yang diberikan 50 persennya butiran, maka akan banyak asam yang diproduksi 

dari fermentasi karbohidrat non-struktural, dan ini akan berdampak pada 

menurunnya pH cairan rumen, kecernaan serat dan kadar lemak susu, dan 

mungkin konsumsi ransum menjadi turun.  Masalah tersebut dapat diatasi dengan 

memperhitungkan keseimbangan jumlah NDF dan karbohidrat non struktural 

dalam ransum (Sarwar dkk. 1992).  

Feng dkk. (1993) melaporkan bahwa kecernaan NDF dipengaruhi oleh 

kecepatan degradasi di dalam rumen, serat yang lambat didegradasi (amba) 

kecernaan NDFnya 43,2%, sedangkan serat yang cepat didegradasi kecernaan 

NDFnya 35,6%. Selanjutnya dinyatakan bahwa rendahnya NDF dalam ransum 
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berdampak pada protein mikrobial yang dihasilkan dan persentase karbohidrat 

yang dapat dicerna.  Pada uji in vivo, proporsi karbohidrat non struktural optimum 

untuk memperoleh protein mikrobial terbesar jika butiran yang dikonsumsi 62%. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sampai berapa jauh penggunaan 

jerami padi hasil fermentasi dengan menggunakan konsorsium mikroba aerobik 

dalam ransum berpengaruh terhadap kualitas ransum dan performans produksi 

pada sapi BX jantan muda.  

 
 
MATERI DAN METODE 

 Percobaan dilakukan selama dua bulan menggunakan 40 ekor sapi potong 

ACC jantan muda kebiri (steer) dengan bobot badan awal antara 300 dan 325 kg.   

Sapi-sapi tersebut ditempatkan dalam 20 pen, sehingga masing-masing pen berisi 

2 ekor. Penelitian dilakukan di PT Agro Nandini Perdana, kecamatan Malangbong 

Kabupaten Garut pada bulan Juni sampai Agustus 2007. 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat jenis ransum perlakuan, masing-masing diulang 

sebanyak lima kali.  Ransum perlakuan terdiri atas campuran jerami padi dengan 

konsentrat.  Ransum perlakuan adalah sebagai berikut : 

R0 = 15% jerami padi tanpa fermentasi + 85% konsetrat 
R1 = 15% jerami padi fermentasi + 85% konsentrat  
R2 = 20% jerami padi fermentasi + 80% konsentrat 
R3 = 25% jerami padi fermentasi + 75% konsentrat 

 
Kandungan nutrien pakan penyusun ransum disajikan pada Tabel 1. dan 

kandungan nutrien ransum perlakukan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 1.  Kandungan nutrien Pakan penyusun konsentrat 
No Nutrien Jerami padi asal Jerami padi  fermentasi Konsentrat 
1 Air, % 37,6 33,5 9,9 
2 Abu, % 18,6 19,2 8,2 
3 Protein kasar, % 4,5 6,8 12,1 
4 Lemak kasar, % 2,8 1,8 11,9 
5 Serat kasar, % 41,1 37,0 18,8 
6 BeTN, % 33,1 35,1 49,1 
7 Energi Bruto, kkal/kg 3906 3872 4219 
Keterangan : Hasil analisis kimia di Laboratorium Nutrisi Ternak Ruminansia dan 

Kimia Pakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Tahun 
2007 

 



 

International Seminar Biotechnology  OI / 21 
 

Tabel 2. Komposisi nutrien ransum perlakuan 

No Nutrien R0 R1 R2 R3 
1 Air, % 14,0 12,9 14,6 15,8 
2 Abu, % 10,3 9,8 10,4 11,4 
3 Protein kasar, % 10,9 11,3 11,0 11,0 
4 Lemak kasar, % 10,5 10,4 9,9 9,0 
5 Serat kasar, % 22,2 21,6 22,5 23 
6 BeTN, % 46,7 46,9 46,3 45,6 
7 TDN, % 81,0 80,1 81,0 80,8 

Keterangan : berdasarkan perhitungan pada Tabel 1 
 

Jerami padi fermentasi yang digunakan pada penelitian ini diproses dengan 

cara berikut  

Jerami padi terlebih dahulu dihamparkan di ruangan tertutup setinggi 20 cm, 

kemudian jerami padi tersebut disemprot dengan inokulum yang berisikan 

konsorsium mikroba sampai basah, selanjutnya di atas hamparan jerami padi yang 

sudah basah ditumpuk kembali jerami padi kering di atasnya setebal 20 cm dan 

disemprot kembali dengan inokulum, demikian seterusnya sampai mencapai 

ketinggian dua meter.  Setelah itu tumpukan jerami padi tersebut dibiarkan sampai 

mengalami fermentasi aerobik selama 21 hari.  Proses fermentasi dianggap selesai 

jika jerami padi menjadi kering, lemas dan berbau wangi. Setiap 100 kg jerami 

padi digunakan 10 liter inokulum cair yang sudah diencerkan.  

Inokulum yang digunakan terdiri atas campuran mikroba Trichoderma sp, 

Aspergillus sp. Lactobacillus sp dan Rhizopus sp.  Mikroba diperbanyak dengan 

cara memasukan dua liter biakan inokulum dan 98 liter air ke dalam bioreaktor, 

kemudian ditambahkan 3 kg gula pasir, 2 kg tepung beras, 1 kg urea, 1 kg KCl 

dan 1 kg SP-36.  Biakan dalam bioreaktor dilakukan aerasi dan pengadukan 

selama tujuh hari.  Setelah tujuh hari, larutan mikroba siap digunakan untuk 

fermentasi jerami padi yang sebelumnya dilakukan pengenceran dengan cara 

mencampurkan satu liter cairan inokulum dengan 8-10 liter air bergantung pada 

kadar air jerami padi.   

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah kecernaan energi dan protein 

ransum, konsumsi bahan kering ransum, pertambahan bobot badan, konversi 

ransum, dan persentase karkas 
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- Kecernaan protein ransum diukur dengan cara menghitung selisih protein 

ransum yang dikonsumsi dengan protein yang keluar bersama feses, kemudian 

dibagi dengan protein ransum yang dikonsumsi selanjutnya dikali dengan 100% 

- Kecernaan energi ransum diukur dengan cara menghitung selisih energi ransum 

yang dikonsumsi dengan energi yang keluar bersama feses, kemudian dibagi 

dengan energi ransum yang dikonsumsi selanjutnya dikali dengan 100% 

- Konsumsi bahan kering ransum diukur dengan cara menghitung selisih bahan 

kering ransum yang diberikan dengan bahan kering ransum sisa selama 24 jam. 

- Pertambahan bobot badan diukur dengan cara menghitung selisih bobot badan 

akhir penelitian dengan bobot badan awal penelitian kemudian dibagi dengan 

lamanya waktu pemeliharaan. 

-  konversi ransum dihitung dengan cara membagi banyaknya bahan kering 

ransum yang dikonsumsi oleh pertambahan bobot badan. 

-  Persentase karkas dihitung dengan cara membagi bobot karkas dengan bobot 

potong, kemudian  dikali dengan 100% 

Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan sidik ragam dan perbedaan 

antar perlakuan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (Stell dan Torrie, 

1981). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas ransum salahsatunya ditentukan oleh nilai kecernaan.  Ransum yang 

berkualitas tinggi umumnya dicerminkan oleh nilai kecernaan yang tinggi.  Cara 

lain untuk melihat kualitas ransum adalah dengan melihat respons yang 

ditimbulkan akibat pemberian ransum.  Performans produksi ternak potong berupa 

konsumsi bahan kering ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum 

dapat pula digunakan untuk melihat kualitas ransum. Konsumsi ransum 

merupakan faktor penting yang merupakan dasar untuk menentukan produksi 

ternak.  Ransum yang berkualitas baik umumnya mempunyai nilai konversi yang 

rendah, makin rendah nilai konversi ransum makin efisien ransum tersebut diubah 

menjadi daging.  Nilai kecernaan dan performans produksi sapi BX yang diberi 

ransum perlakukan disajikan pada Tabel 3.   
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Berdasarkan Tabel 3,  nilai kecernaan ransum baik kecernaan energi maupun 

protein yang mengandung jerami padi tanpa fermentasi cenderung lebih rendah 

daripada ransum yang mengandung  jerami padi fermentasi.  Kecernaan energi 

ransum pada ransum R3 lebih tinggi (P<0,05) daripada R0, sedangkan kecernaan 

energi ransum pada R0, R1, dan R2 satu sama lainnya tidak berbeda nyata.  

Demikian pula kecernaan protein ransum R3 lebih tinggi (P<0,05) daripada R0, 

sedangkan kecernaan energi ransum pada R0, R1, dan R2 satu sama lainnya tidak 

berbeda nyata.  Tingginya kecernaan energi dan protein pada R3 menunjukkan 

bahwa jerami padi fermentasi memiliki kualitas lebih baik daripada jerami padi 

asalnya. Hasil ini sejalan dengan Tanuwiria dkk (2009) bahwa kecernaan bahan 

kering dan bahan organik ransum sapi perah berbasis jerami padi fermentasi 

meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan jerami padi fermentasi 

dalam ransum.  Meningkatnya kualitas jerami padi akibat fermentasi diduga 

disebabkan oleh aksi mikroba dalam inokulum yang sangup merombak struktur 

serat jerami. 

 

Tabel 3.  Kecernaan Ransum dan Performans Produksi Sapi Potong yang diberi 
Ransum Perlakuan 

 

Peubah Perlakuan 
R0 R1 R2 R3 

Kecernaan Energi, % 70,93a 74,31ab 73,38ab 77,49b 
Kecernaan Protein, % 58,87a 64,23ab 64,94ab 68,00b 
Konsumsi BK ransum, 
kg/ekor  11,11 10,68 11,02   11,10 

PBB, kg/hari   1,49 1,64 1,69 1,69 
Konversi Ransum   7,64   6,56 7,11 6,58 
Karkas, % 48,70   51,80   51,90  50,40 
Keterangan : angka yang bersuperskript berbeda dalam satu kolom menunjukkan 

berbeda nyata (P<0,05) 
 

Lebih tingginya nilai kecernaan energi dan protein ransum pada perlakuan 

R3 diduga oleh ransum tersebut mengandung lebih banyak nutrien yang mudah 

didegradasi oleh mikroba rumen.  Nilai kecernaan energi ransum sejalan dengan 

nilai kecernaan bahan kering ransum. Berdasarkan hal tersebut, ransum perlakuan 

R3 memiliki potensi lebih tinggi dalam penyediaan nutrien untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan mikroba rumen dan kebutuhan hewan inangnya. 
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Bahan kering ransum yang dikonsumsi oleh sapi pada penelitian ini berkisar 

antara 10,68 dan 11,11 kg/ekor/hari atau sekitar 2,68%-2,85% dari bobot badan.  

Hal ini sudah mencukupi kebutuhan BK untuk hidup pokok dan produksi, sesuai 

dengan pendapat Soebarinoto dkk (1991) bahwa konsumsi BK ransum pada 

ruminansia besar berkisar 2-4% dari bobot badannya.  Hasil sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan yaitu pemberian jerami padi fermentasi dan tanpa 

fermentasi dalam ransum tidak mempengaruhi konsumsi BK ransum.  Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan jerami padi fermentasi sampai 25% dalam 

ransum lengkap tidak mengganggu palatabilitas ransum secara keseluruhan.  Atau 

dengan kata lain jerami padi yang difermentasi mempunyai palatabilitas yang 

tinggi. 

Pertambahan bobot badan merupakan manifestasi dari sejumlah nutrien 

ransum dikonversi menjadi daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertambahan bobot badan sapi perlakuan berkisar antara 1,49 kg/ekor/hari dan 

1,69 kg/ekor/hari. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan yaitu 

pemberian jerami padi fermentasi aerobik sampai 25% dalam ransum tidak 

mempengaruhi pertambahan bobot badan.  Namun terdapat kecenderungan bahwa 

pertambahan bobot badan sapi yang diberi ransum mengandung jerami padi 

fementasi (R1, R2, dan R3)  relatif lebih tinggi daripada sapi yang diberi ransum 

mengandung jerami padi tanpa fermentasi (R0).  Hal mungkin disebabkan jerami 

padi yang difermentasi telah mengalami penguraian oleh aktivitas mikroba yang 

terdapat dalam inokulum, sehingga berdampak pada kecernaan jerami padi 

fermentasi meningkat. Meningkatnya kecernaan jerami padi akan berdampak pada 

semakin banyak nutrien ransum yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk 

pertumbuhan.  Hal ini sesuai dengan penelitian Gustiani dkk (2009) bahwa proses 

fermentasi aerobik pada jerami padi berdampak pada penurunan kadar serat kasar 

dan peningkatan kadar protein kasar.  Penurunan kadar serat kasar jerami padi 

fermentasi  menunjukkan adanya penguraian lignoselulosa yang berdampak pada 

meningkatkan daya cerna jerami padi.    

Pada penelitian ini pertambahan bobot badan sapi tertinggi diperoleh pada 

perlakuan R2 dan R3 yaitu masing masing 1,69 kg/ekor/hari lebih tinggi 200 

gram/ekor/hari daripada R0 yaitu 1,49 kg/ekor/hari.  Hal ini memberikan indikasi 
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bahwa walaupun jumlah penggunaan jerami padi pada R2 dan R3 lebih tinggi 

daripada R0, namun karena jerami padi pada R2 dan R3 sudah mengalami 

fermentasi  sebelum diberikan maka kandungan nutrien jerami padi menjadi lebih 

tesedia bagi miroba rumen. 

Konversi ransum sering digunakan untuk melihat keefisienan ransum, makin 

rendah nilai konversi ransum makin efisien ransum tersebut diubah menjadi 

produk ternak.  Konversi ransum R0 R1, R2 dan R3 masing-masing adalah 7,64, 

6,56, 7,11 dan 6,58.   Secara umum, sapi yang diberi ransum mengandung jerami 

padi fermentasi (R1, R2 dan R3) memiliki nilai konversi ransum lebih rendah dari 

sapi yang diberi ransum kontrol (R0). Hal ini memberikan petunjuk bahwa jerami 

padi yang diolah secara fermentasi aerob memiliki kualitas lebih baik daripada 

jerami padi mentahnya. Namun hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak mempengaruhi nilai konversi ransum, atau dengan kata lain 

pengolahan jerami padi secara fermentasi aerob tidak mempengaruhi nilai 

konversi ransum pada sapi BX jantan muda. 

Persentase karkas merupakan parameter penting dalam mengevaluasi 

produktivitas ternak potong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

karkas sapi yang diberi ransum perlakuan antara 48,7% dan 51,9%. Hasil sidik 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan yaitu pemberian jerami padi hasil bioproses 

aerobik sampai 25% dalam ransum tidak mempengaruhi persentase karkas. 

Namun terdapat kecenderungan bahwa sapi yang diberi ransum berbasis jerami 

padi fermentasi (R1, R2 dan R3) menghasilkan karkas lebih tinggi daripada sapi 

yang diberi ransum berbasis jerami padi tanpa diolah (R0) yaitu 51,8%, 51,9% 

dan 50,4% vs 48,7%.  Persentase karkas sapi yang diberi ransum R1,R2, R3 relatif 

lebih tinggi dari R0 diduga erat kaitannya dengan ransum yang dikonsumsi 

berbeda dalam hal kecernaan energi dan proteinnya, yaitu ransum berbasis jerami 

padi fermentasi memiliki kecernaan energi dan protein lebih tinggi daripada 

ransum berbasis jerami padi tanpa olah (R0). Ransum yang memiliki kecernaan 

yang tinggi akan banyak nutrien yang dapat disintesis menjadi produk ternak 

dalam hal ini daging.  Tillman dkk (1991) menyatakan bahwa protein dan energi 

merupakan unsur penting dalam melaksanakan proses pertumbuhan, sehingga 

dengan ransum yang memiliki kecernaan protein dan energi yang tinggi akan 
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memberikan pertambahan bobot badan yang tinggi.  Bobot badan yang tinggi 

akan menghasilkan persentase karkas yang tinggi pula (Williamson dan Payne, 

1993). 

 

KESIMPULAN  

Kecernaan energi dan protein ransum yang mengandung jerami padi fermentasi 

lebih baik dari jerami padi tanpa fermentasi. Penggunaan jerami padi padi 

fermentasi sampai 25% dalam ransum  tidak mempengaruhi (P>0,05) konsumsi 

ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum dan persentase karkas, 

namun lebih baik daripada jerami padi tanpa fermentasi.  
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