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ABSTRACT
Experiments was coducted to determine the possibility of improvement physical quality of
palm press fiber as cattle feed ingredients with addition urea and Effective Microorganism
4 (EM-4), and increase dry and organic matter through amoniation and fermentation
methods. Experiment which has been carried out at the Laboratory Animal of Science,
Faculty of Agriculture, Sriwijaya University. This study was done in 3 months. This
research was conducted with the experimental method. The study used completely
randomized design consisting of 4 treatments and 4 replications. As for treatments as
follows : P0 = palm press fiber without treatment (control), P1 = palm press fiber + 4%
ureas (amoniation), P2 = palm press fiber + 4% ureas + 8% EM-4 starter (amoniation
fermentation), P3 = palm press fiber + 8% EM-4 starter (fermentation). Variables
measured were physical quality, pH, dried and organic materials. The result indicated that
the adding of urea and Effective Microorganism 4 (EM-4) can improve the physical quality
and significantly (P<0.01) affected the pH, dry matter and organic matter of palm press
fiber.The results showed that the amoniation fermentation can improve physical quality of
palm press fiber. And it also can increase dried and organic materials of palm press fiber.
Key words: amoniation, fermentation, physical quality, palm press fiber
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik, bahan kering dan bahan organik
serat sawit dengan penambahan urea dan Effective microorganism-4 (EM-4). Penelitian ini
di laksanakan selama 4 bulan, bertempat di Laboratorium Program Studi Peternakan
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4
ulangan. Adapun perlakuan sebagai berikut: P0= Serat sawit Tanpa Perlakuan (Kontrol)
P1= Serat sawit + 4% Urea (Amoniasi) P2= Serat sawit + 4% Urea + 8% Larutan Starter
EM-4 (Amoniasi Fermentasi) P3= Serat sawit + 8% Larutan Starter EM-4 (Fermentasi).
Parameter yang diamati meliputi pengamatan kualitas fisik fisik Derajat Keasaman (pH),
Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik (BO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan urea dan EM-4 dapat memperbaiki kualitas fisik dan berpengaruh sangat
nyata (P<0,01) terhadap derajat keasaman (pH), kandungan bahan kering (KBK), Bahan
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Organik (KBO) serat sawit. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa amoniasi dan fermentasi dapat memperbaiki kualitas fisik serat sawit
Perlakuan amoniasi dan fermentasi dapat meningkatkan kandungan bahan kering dan
bahan organik pada serat sawit.
Kata kunci : amoniasi, fermentasi, kualitas fisik, serat sawit
PENDAHULUAN
Hijauan merupakan pakan utama dari ternak ruminansia, lebih 60-70 % pakan
ternak ruminansia terdiri dari hijauan. Usaha peternakan rakyat pada umumnya masih
bercorak tradisional yang mana sumber pakan hijauan sangat tergantung pada alam
sehingga berdampat pada produktivitas masih rendah (Subiyanto, 2010). Permasalahan
yang terjadi dalam penyediaan pakan hijauan adalah keterbatasan lahan untuk hijauan
pakan ternak dan dipengaruhi musim sehingga berdampak pada jumlah produksinya
fluktuatif sepanjang tahun, dimana ketersediaan hijauan pada musim kemarau lebih sedikit
dibandingkan dengan musim hujan maka pada musim kemarau tersebut ternak akan
kekurangan pakan. Dibutuhkan sumber hijauan alternatif yang dapat dimanfaatkan pada
musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak ruminansia yang memiliki
kualitas dan kandungan nutrien yang tinggi (Suparjo, 2011).
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan hijauan
pakan ternak adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan alternatif
adalah limbah dari perkebunan kelapa sawit. Limbah perkebunan kelapa sawit yang dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah berupa pelepah, daun dan tandan kosong kelapa
sawit serta serat sawit. Kendala utama yang dihadapi dalam pemanfaatan limbah
perkebunan kelapa sawit sebagai pakan ternak adalah rendahnya protein kasar dan
tingginya kadar serat kasar, sehingga penggunaannya terbatas dalam pakan untuk ternak
ruminansia (Mathius et al.,. 2003). Serat sawit adalah limbah pengolahan minyak sawit
yang cukup potensial untuk dijadikan sebagai pakan serat bagi ternak ruminansia.
Produksinya yang cukup melimpah seiring dengan meningkatnya luas areal perkebunan
kelapa sawit setiap tahunnya dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu merupakan
pertimbangan yang mendasari pemanfaatannya sebagai pakan ternak (Zain, 2007). Sebagai
bahan campuran pakan ternak serat perasan buah kelapa sawit ini lebih cocok diberikan
pada ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau (Siregar, 1996). Komposisi kimia terbesar
serat sawit adalah selulosa 40,57%, hemiselulosa 15,66% dan lignin 29,80% (Suparjo et
al., 2003).
Permasalahan pemanfaatan serat sawit sebagai pakan pengganti rumput adalah
tingginya kandungan lignin sehingga kecernaannya menjadi rendah. Tanpa sentuhan
teknologi, serat sawit hanya bisa mengganti 30% jumlah bahan kering rumput (Agustin et
al., 1991). Selain itu, rendahnya kandungan protein kasar yang hanya berkisar 6,9%
menjadi faktor pembatas penggunaannya sebagai pakan ternak (Rahman et al. 2007).
Pemanfaatan serat sawit sebagai pakan ternak menghadapi kendala kualitas nilai nutrisinya
yang rendah, sehingga perlu pengolahan.
Untuk mengoptimalkan penggunaan serat sawit sebagai pakan ternak dapat
dilakukan perlakuan pengolahan amoniasi dengan urea, dan fermentasi hasil penelitian
menunjukan bahwa dengan penambahan urea dapat meningkatkan kecernaan pakan serat
bermutu rendah dan pertambahan bobot badan ternak domba (Oematan, 1997). Ada tiga
sumber amoniak yang dapat dipergunakan dalam proses amoniasi yaitu NH3 dalam bentuk
gas cair, NH4OH dalam bentuk larutan, dan urea dalam bentuk padat. Penggunaan NH3 gas
yang dicairkan biasanya relatif mahal. Selain harganya mahal juga memerlukan tangki
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khusus yang tahan tekanan tinggi minimum (Minimum 10 bar). Demikian pula halnya
dengan larutan amoniak NH4OH selain harganya relatif mahal juga sukar diperoleh,
sehingga pemakaian NH4OH terbatas di laboratorium. (Hanafi, 2004). Satu-satunya
sumber NH3 yang murah dan mudah diperoleh adalah urea. Urea yang banyak beredar
untuk pupuk tanaman pangan adalah dalam bentuk CO (NH2)2 (Siregar, 1996). Amonia
dalam bentuk urea lebih mudah ditangani serta tidak mempunyai resiko terhadap kesehatan
pada saat penanganan dan penggunaannya (Sundstol dan Owen, 1984).
Proses fermentasi menggunakan bakteri selulotik, dapat menguraikan selulosa
menjadi monomer glukosa dan menjadikanya sebagai sumber karbon dan sumber energi
(Hardjo et al., 1989). Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan penelitian pengaruh
penambahan urea dan Em-4 melalui teknologi amoniasi fermentasi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kualitas fisik, bahan kering dan bahan organik serat sawit dengan
penambahan urea dan Effective microorganism-4 (EM-4)
BAHAN DAN METODE
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baki plastik, kantung plastik,
terpal, baskom, timbangan, blender, selotip, dan alat-alat untuk menganalisa pH, bahan
kering dan bahan organik. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: serat
sawit yang sudah dikeringkan, urea dan larutan starter EM-4.
Metode
Prosedur penelitian
Cara Kerja :
1. Persiapan Serat Sawit
Serat sawit terlebih dahulu dibersihkan dan dipisah-pisahkan dari cangkang kelapa,
lalu dikeringkan diatas plastik pada sinar matahari.
2. Amoniasi Serat Sawit
Serat sawit ditimbang sebanyak 250 gr, kemudian timbang urea sebanyak 4% berat
serat sawit. Urea dilarutkan menggunakan aquades sebanyak 250 ml. Larutan urea
disemprotkan ke serat sawit, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, tutup rapat
kantung dengan selotip dan simpan selama 21 hari.
3. Pembuatan Larutan Starter EM-4.
Pembuatan larutan starter EM-4 5000 ml menggunakan bahan-bahan yang terdiri
dari larutan EM-4 sebanyak 200 ml ditambahkan dengan 200 ml molasses serta 4600 ml
aquades yang diinkubasikan selama 3 hari hingga timbul buih-buih berwarna putih lalu
siap untuk dipanen (Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, 2009).
4. Fermentasi Serat Sawit
Serat sawit ditimbang sebanyak 250 gr, kemudian disemprot dengan 8% larutan
starter EM-4. Setelah itu dimasukkan kedalam kantong plastik sesuai perlakuan dan diberi
label pada tiap kantung plastik, tutup rapat kantung plastik dan diamkan selama 21 hari.
5. Amoniasi Fermentasi Serat sawit
Serat sawit ditimbang sebanyak 250 gr, kemudian disemprot dengan 8% larutan
starter EM-4 dan 4% larutan urea ke serat sawit. Setelah itu dimasukkan kedalam kantong
plastik sesuai perlakuan dan diberi label pada tiap kantung plastik, tutup rapat kantung
plastik dan diamkan selama 21 hari.
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Analisis Data
Data diolah secara deskritif dan dianalisis dengan sidik ragam sesuai dengan
rancangan yang digunakan. Apabila berpengaruh nyata antar maka diperlukan uji lanjut
dengan uji BNT (Gomez dan Gomez, 1984).
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4
ulangan. Adapun perlakuan sebagai berikut :
P0 = Serat sawit Tanpa Perlakuan (Kontrol)
P1 = Serat sawit + 4% Urea (Amoniasi)
P2 = Serat sawit + 4% Urea + 8% Larutan Starter EM-4 (Amoniasi Fermentasi)
P3 = Serat sawit + 8% Larutan Starter EM-4 (Fermentasi)
Peubah Yang Diamati
Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah pengamatan fisik (aroma, warna,
dan tekstur), Derajat Keasaman (pH), Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik (BO).
Prosedur Pengukuran berbagai Peubah yang Diamati
1. Pengamatan Karakteristik Fisik Amoniasi
Pengukuran aroma, warna dan tekstur amoniasi ditentukan dengan uji organoleptik
menggunakan 15 responden tidak terlatih yang diberi kuisioner yang dianalisis secara
deskriptif (Yusmadi, 2008).
2. Pengukuran Derajat Keasaman (pH) amoniasi
Timbang Sampel sebanyak 10 gram dimasukan kedalam erlenmeyer dan
ditambahkan 100 ml aquades, lalu di aduk selama 30 menit dengan menggunakan
magnetik strirer. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah selesai diukur dengan pH
meter.
3. Bahan Kering dan Bahan Organik
a. Bahan Kering (AOAC, 1990)
Cawan porselen yang telah dibersihkan dan dioven pada suhu 105°C selama
beberapa jam. Kemudian sejumlah contoh tertentu dari masing-masing perlakuan
ditimbang dengan teliti sebanyak 5 gram (x), sampel tersebut kemudian dimasukkan ke
dalam botol timbang (y) dan dioven di dalam alat pengering selama 24 jam pada suhu
105oC. Kemudian didinginkan dalam eksikator lalu ditimbang (z). Lalu ditentukan kadar
airnya dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :
Kadar Air (%) = (x + y + z) × 100%
X

Setelah diketahui kadar airnya, kemudian kandungan bahan kering dari masingmasing perlakuan dapat diketahui dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :
Bahan Kering (BK) = (100 – Kadar Air)%
b. Bahan Organik (AOAC, 1990)
Cawan porselen dikeringkan dalam oven dengan suhu 105oC selama beberapa jam.
Kemudian didinginkan dengan memasukan cawan tersebut ke dalam eksikator dan
ditimbang (x). Sejumlah sampel dari masing-masing perlakuan kemudian ditimbang
sebanyak 5 gram (y) dan dimasukan kedalam cawan porselen. Sampel tersebut dipijarkan
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di atas nyala api pembakar bunsen sampai tidak berasap lagi. Kemudian dimasukan
kedalam tanur listrik dengan suhu 400-600oC. Sesudah abu menjadi putih seluruhnya
diangkat dan didinginkan dengan cara memasukannya ke dalam eksikator. Setelah kira-kira
1 jam ditimbang kembali (z). Penentuan kadar abu dengan mempergunakan rumus sebagai
berikut:
Kadar Abu (%) = (z − x) × 100%
y
Dengan demikian kadar bahan organik dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :
Bahan Organik (BO) = (Bahan Kering – Abu)%
HASIL
Hasil penilaian karakteristik fisik amoniasi fermentasi serat sawit dengan
penambahan urea dan Effective microorganism-4 mencakup pengamatan fisik yang terdiri
dari aroma, warna dan tekstur disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Fisik Amoniasi Fermentasi Serat sawit
Perlakuan
Aroma
Warna
P0
Asam
Coklat
P1
Aroam amonia
Coklat tua
P2
Wangi
Coklat muda
P3
Sangat wangi
Coklat terang

Tekstur
Sangat kasar
Agak lembut
Lembut
Sangat lembut

Keterangan : P0(kontrol), P1(serat sawit + 4% urea), P2(serat sawit + 4% urea + 8% EM-4), P3(serat sawit +
8% EM-4).

Berdasarkan hasil pengamatan kualitas fisik yang dilakukan terhadap 15 responden,
terdapat variasi aroma mulai dari asam, amoniak, wangi dan sangat wangi. Kualitas fisk hasil
amonia fermentasi (amofer) serat sawit yang dihasilkan dipengaruhi oleh penambahan jenis
bahan dalam pengolahan serat sawit. Amoniasi fermentasi pada serat sawit mempengaruhi
pH, bahan kering dan bahan organik serat sawit, hal ini dapat dilihat dari perbandingan
antara perlakuan dengan kontrol (Tabel. 2). Pemberian urea yang bersifat alkali (basa)
menyebabkan pH serat sawit meningkat (Noferdiman et al, 2008). Sedangkan proses
fermentasi anaerob yang melibatkan aktifitas bakteri yang merombak karbohidrat menjadi
asam laktat dapat menurunkan pH serat sawit menjadi lebih asam dibanding dengan
kondisi awal (kontrol) (Rif’an, 2009).
Hasil rataan pH, Bahan Kering, Bahan Organik Amoniasi Fermentasi Serat sawit
selama penelitian tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Rataan pH, Bahan Kering dan Bahan Organik Amoniasi Fermentasi Serat sawi
Perlakuan
pH
Bahan Kering
Bahan Organik
P0
4,6B
85,17D
81,79D
A
C
P1
8,7
87,27
83,52C
P2
4,2C
89,84A
86,34A
D
B
P3
3,8
88,45
85,01B
Keterangan : P0(kontrol), P1(serat sawit + 4% urea), P2(serat sawit + 4% urea + 8% EM-4), P3(serat sawit +
8% EM-4). Tanda huruf (superskrip) yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan nilai yang berbeda
sangat nyata, taraf uji P <0,01.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh amoniasi fermentasi berpengaruh
sangat nyata (P<0,01) terhadap pH, bahan kering dan bahan organik serat sawit. Nilai rataan
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pH terendah terdapat pada perlakuan penambahan EM-4 (P3), 3,8 dan tertinggi terdapat pada
perlakuan penambahan urea (P1), 8,7. Nilai rataan kadar bahan kering dan bahan organik
terendah terdapat pada perlakuan tanpa penambahan (P0), masing-masing 85,17 dan 81,79,
kandungan tertinggi terdapat pada perlakuan penambahan urea dan EM-4 (P2), masing-masing
89,84 dan 86,34.

PEMBAHASAN
Perlakuan P1 beraroma amoniak dipengaruhi oleh pemberian urea sebanyak 4%
yang menyebabkan kandungan amoniaknya lebih tinggi. Ciri khas proses urea amoniasi
yang baik adalah timbulnya bau amonia yang kuat pada saat tempat pemeraman dibuka,
bau amoniak yang kuat menunjukkan bahwa urea telah terhidrolisis secara maksimal
menjadi amonia (Marjuki, 2011). Sedangkan pada perlakuan P2 dan P3 yang beraroma
wangi dan sangat wangi dipengaruhi perbedaan tingkat penggunaan Effective
microorganism-4, Semakin tinggi konsentrasi bakteri asam laktat, maka akan semakin
banyak asam laktat yang dihasilkan, sehingga aroma yang dihasilkan dari proses
fermentasi tersebut adalah beraroma wangi (Marrug, 1991). Selanjutnya dijelaskan Bakteri
asam laktat mempunyai kemampuan mengubah berbagai senyawa yang terdapat pada
media menjadi senyawa lain yang lebih sederhana, memberikan flavor dan aroma yang
khas pada pakan.
Serat sawit pada masing-masing perlakuan awalnya memiliki warna yang sama
yaitu coklat. Pada perlakuan P1, tidak mengalami perubahan warna. Perlakuan P2,
memiliki warna coklat muda. Sedangkan pada perlakuan P3 warnanya berubah menjadi
coklat terang. Perubahan warna disebabkan meningkatnya CO2 sehingga temperatur
pemeraman meningkat (Reksohdiprajo, 1988). Adanya perubahan warna pada fermentasi
dapat disebabkan karena adanya proses maillard atau browning reaction sebagai akibat
produksi panas yang berlebihan (Wallace dan Chesson, 1995).
Hasil penelitian tekstur pada amoniasi fermentasi serat sawit menunjukkan
perubahan tekstur serat sawit yang sebelumnya sangat kasar, menjadi agak lembut pada
perlakuan P1. Perlakuan P2 dan P3 mempunyai tekstur yang lebih lembut dibandingkan
perlakuan P0 dan P1. Tekstur berubah menjadi lebih lembut akibat penambahan urea dan
proses fermentasi. Urea dalam proses amoniasi berfungsi untuk menghancurkan ikatanikatan lignin, selulosa, dan silika yang terdapat pada bahan pakan, karena lignin, selulosa
dan silika merupakan faktor penyebab rendahnya daya cerna bahan pakan (Lembar
informasi pertanian, 2000). Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus C6H10O5
sebuah polisakarida yang mengandung hingga lebih dari 10.000 ikatan glukosa yang
merupakan komponen utama struktural dinding sel dari tanaman hijau (Nishiyama et al.,
2002). Tingginya kadar serat kasar terutama selulosa (48.96%) dan lignin serta rendahnya
kandungan protein kasar (3.93%) dari serat sawit merupakan faktor pembatas
penggunaannya sebagai pakan ternak (Rahman et al., 2007).
Degradasi secara mikrobiologis yang terjadi pada saat proses fermentasi merupakan
salah satu cara yang dapat mengubah bahan yang mengandung komponen serat seperti
selulosa dan lignin menjadi bahan berguna seperti monosakarida, disakarida atau selubiosa
(Tanuwijaya, 1987). Bakteri selulotik dari starter EM-4 menghasilkan enzim yang dapat
menghidrolisis ikatan glukosida 1-4 sellulosa dan dimer selobiosa, sehingga tekstur serat
sawit menjadi lebih lunak sehingga daya cerna dari ternak ruminansia dapat meningkat
(Soetanto, 2007).
Amonia mengakibatkan perubahan komposisi dan struktur dinding sel yang
berperan membebaskan ikatan antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa sehingga
serat tersebut akan mudah diuraikan oleh enzim mikroba. Sehingga pada proses fermentasi
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selanjutnya, Effective microorganism-4 dapat mendegradasi serat kasar dan
merenggangkan ikatan lignoselullosa, sehingga tekstur dari amofer serat sawit menjadi
halus (Komar, 1984). Penurunan kadar serat kasar substrat, karena dalam proses fermentasi
terjadi pemecahan selulosa menjadi glukosa oleh enzim selulase juga dapat menghasilkan
oligosakarida, disakarida atau trisakarida, monomer glukosa atau produk pemecahan yang
lainnya (alkohol, aldehida, keton, lisin dan vitamin) atau pada akhirnya karbondioksida
(CO2) dan air (Hardjo et al., 1989).
Hasil uji lanjut menunjukan bahwa perlakuan P0 (4,6) nyata lebih rendah dibandingkan
perlakuan P1 (8,7), hal ini dipengaruhi oleh pemberian urea yang bersifat basa.
Penambahan urea, yang bersifat alkali (basa) pada saat proses amoniasi yang menyebabkan
pH semakin tinggi. Urea yang ditambahkan ke dalam serat sawit mengalami ureolitik
menjadi ammonia (NH3) dan CO2, dimana bersama kandungan air serat sawit, NH3
membentuk basa NH4OH. Sehingga dengan penambahan urea menyebabkan pH serat
sawit semakin meningkat (Noferdiman et al, 2008).
Derajat keasaman pH pada perlakuan P2 (4,2) dan P3 (3,8) menunjukan bahwa
terjadi penurunan dibandingkan dengan perlakuan P0 (4,6). Proses fermentasi dapat
menyebabkan bakteri berkembang biak dengan cepat dan memfermentasi karbohidrat
menjadi asam organik terutama asam laktat, sehingga pH turun (Darmono, 1993). Asamasam organik dari produk fermentasi merupakan hasil hidrolisis asam lemak dan hasil
aktivitas pertumbuhan bakteri. Asam-asam organik juga sering digunakan sebagai
acidulant (bahan pengasam) yang dapat menurunkan pH (Winarno et.al, 1982).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan amoniasi dan fermentasi
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan bahan kering serat sawit. Hasil uji
lanjut menunjukkan bahwa kandungan bahan kering pada perlakuan P0 (85,16%) nyata
lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan P1(87,27%), P2 (89,84%) dan P3 (88,45%).
Hal ini menunjukkan bahwa pada proses amoniasi dan fermentasi berjalan dengan baik.
Menurut Hanafi (2004), menyatakan bahwa perlakuan amoniasi dengan urea memberikan
pengaruh yang baik terhadap kualitas nutrisi pakan. Proses amoniasi juga memberikan
keuntungan yaitu meningkatkan kecernaan pakan. Keuntungan lain dari penggunaan urea
adalah bahwa penambahan urea telah ditemukan sangat efektif mencegah kerusakan aerob
(Ishida dan Hassan, 1992). Dengan semakin sedikitnya perombakan oleh mikroorganisme
pada fase aerob, maka akan semakin sedikit pula bahan kering yang dirombak menjadi
energi (panas), molekul air (H2O), CO2 dan panas energi respirasi. Sehingga kandungan
bahan kering lebih tinggi dibanding serat sawit yang tidak diamoniasi (Salim et al., 2002).
Hasil uji statistik menunjukan bahwa penambahan amoniasi dan fermentasi
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase kandungan bahan organik serat
sawit. Hasil uji lanjut mengungkapkan bahwa perlakuan P0 (81,79%) nyata labih rendah
jika dibandingkan dengan P1 (83,52% ). Pemberian 4% urea pada perlakuan P1,
menyebabkan terjadinya proses amoniasi sehingga meningkatkan kadar protein kasar yang
terkandung dalam substrat serat sawit (Komar, 1984). Protein kasar merupakan bagian dari
bahan organik pakan, yaitu protein yang terkandung 16% dari jumlah N pada bahan pakan
dan tidak semuanya dapat dimanfaatkan dan dicerna (Gohl, 1981). Urea merupakan salah
satu sumber Non Protein Nitrogen (NPN) yang mengandung 41-45 % N. Disamping itu
penggunaan urea dapat meningkatkan nilai gizi makanan dari bahan yang berserat tinggi
serta berkemampuan untuk merenggangkan ikatan kristal molekul selulosa sehingga
memudahkan mikroba rumen memecahkannya (Basya, 1981). Hal ini menyebabkan
kandungan bahan organik perlakuan P1 lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan
P0 .
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Bahan organik tertinggi ditunjukkan perlakuan P2 (86,34%). Jika dibandingkan
dengan perlakuan P0 (81,79%), kandungan bahan organiknya meningkat sebesar 4,55%.
Hal ini mengindikasikan adanya penambahan nutrisi dan bahan-bahan organik yang terjadi
akibat pengaruh fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Iyayi dan Aderolu (2004)
fermentasi dengan menggunakan Trichoderma viride selama 14 hari dapat meningkatkan
kandungan protein bungkil inti sawit 32%, menurunkan serat kasar 36,5%, dan
meningkatkan energi metabolis 9%. Sedangkan Penambahan urea juga berpengaruh
menambah kandungan bahan organik. Urea menambah ketersediaan N dan protein kasar
yang menjadi sumber energi yang digunakan untuk sintesis protein mikroba. Fungsi urea
pada proses fermentasi sebagai penyuplai NH4, yang digunakan sebagai sumber energi
bagi mikrobia dalam proses fermentasi (Balai Informasi Pertanian Ciawi, 1986).
Kandungan bahan organik pada perlakuan P3 (85,01%) nyata lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P0 (81,79%). Kandungan bahan organiknya meningkat
3,22% jika dibandingkan dengan perlakuan P0. Hal ini menunjuukan bahwa proses
fermentasi yang terjadi meningkatkan bahan organik serat sawit Hal ini sesuai dengan
pendapat Winarno (1984), menyatakan bahwa bahan makanan yang mengalami fermentasi
mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan asalnya. Starter
komersial dari EM-4 membuat daya cerna pakan lebih tinggi dan gizi pakan meningkat
berkat penambahan protein sel tunggal dari mikrobia (Tjandramukti, 1980). Sandi et al.,
(2013) menyatakan bahwa peningkatan kecernaan substrat akan diikuti dengan
peningkatan kecernaan bahan organik substrat.
Bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrient yang sama memungkinkan
bahan organiknya mengikuti bahan keringnya (Suwandyastuti dan Suparwi,1991).
Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Munasik (2007) bahwa bahan organik merupakan
komponen terbesar dari bahan kering substrat. Komponen bahan organik dalam sel
tumbuhan sebagian besar adalah karbohidrat yaitu sebesar 50-70% dari jumlah bahan
kering (Tillman et al, 1998). Tinggi rendahnya kandungan bahan organik pakan dapat
menggambarkan ketersediaan energi yang dapat dimanfaatkan untuk ternak. Pada
perlakuan P3 kandungan bahan kering rata-rata 88,45%, lebih tinggi jika dibandingkan
dengan perlakuan P1(87,27%) dan P0 (85,17%), hal ini diduga karena aktivitas
mikroorganisme dari EM-4 menghasilkan enzim selulase yang berperan menguraikan
selulosa menjadi glukosa sebagai produk utama sehingga menurunkan kandungan serat
kasar substrat atau bahan pakan yang difermentasi (Lynd et al., 2002). Islamiyati et al.,
(2011) mengatakan bahwa semakin tinggi level ragi yang diberikan pada pakan jerami
jagung, maka kandungan bahan kering semakin meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya
peningkatan suhu selama proses fermentasi pada jerami jagung. Maka, dengan
penambahan EM-4 sebagai starter dalam proses fermentasi, dapat meningkatkan
kandungan bahan kering pada serat sawit.
Persentase kandungan bahan kering yang paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan
P2 yang diamoniasi dan fermentasi, yaitu sebesar rata-rata 89,24%. Hal ini disebabkan
karena adanya penambahan urea, air, dan EM-4. Chuzaemi dan Soejono, (1987) dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa semakin tinggi kandungan urea pada pakan dalam
proses pengawetan jerami padi maka akan semakin tinggi kandungan bahan kering.
Proses fermentasi mencegah berkurangnya bahan kering pada saat pemanasan.
Dengan adanya proses fermentasi yang dilakukan, mikroorganisme dari starter EM-4
mengurai protein kasar dari berasal dari urea, sehingga meningkatkan nutrisi substrat dan
menaikkan kandungan bahan organiknya. Fungsi urea pada proses fermentasi juga sebagai
penyuplai NH4, yang digunakan sebagai sumber energi bagi mikrobia dalam proses
fermentasi. Jadi urea tidak hanya sebagai penambah nutrisi pakan. Bisa juga dikatakan
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sebagai katalisator dalam proses fermentasi (Balai Informasi Pertanian Ciawi, 1986).
Semakin tinggi bahan kering, maka semakin besar bahan organik yang berarti, semakin
tinggi nutrisi pada pakan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
perlakuan P2 (amonia-fermentasi) dapat memperbaiki kualitas fisik serat sawit serta dapat
meningkatkan kandungan bahan kering dan bahan organik pada serat sawit.
Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan dan uji coba
perlakuan P2 (amoniia-fermentasi) secara in vivo terhadap ternak ruminansia di lapangan.
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