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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kulit Ari Biji Kedelai 

Kulit ari biji kedelai merupakan limbah industri pembuatan tempe yang 

didapat setelah melalui proses perebusan dan perendaman kacang kedelai. Setelah 

melalui kedua proses ini maka kulit ari akan terpisah dan biasanya akan dibuang 

begitu saja. Kulit ari masih potensial dimanfaatkan sebagai pakan  ternak 

mengingat kandungan protein dan energi yang cukup tinggi. Hasil Analisis 

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN 

SUSKA RIAU (2017), bahwa kulit ari biji kedelai mengandung protein kasar 16 

%, lemak kasar 11,4 %, serat kasar 31,43 % dan energi metabolisme 2898 

kKal/kg. Kulit ari biji kedelai mempunyai potensi pemanfaatan yang lebih tinggi 

karena belum termanfaatkan secara optimal bila dibandingkan dengan ampas tahu 

dan relatif lebih mudah didapatkan daripada tepung azola. 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. : Kulit Ari Biji Kedelai. 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2017 

 

 Kulit ari biji kedelai merupakan limbah yang berpotensi untuk bahan 

campuran ransum ternak unggas dan pakan ikan (Yefri, 2006). Kulit ari biji 



6 
 

kedelai yang mudah didapatkan belum termanfaatkan dengan baik sehingga 

berpotensi sebagai bahan tambahan pembuatan pakan. Untuk dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak, kulit ari biji kedelai harus difermentasi, dengan 

proses fermentasi dapat memecah komponen yang komplek menjadi zat-zat 

sederhana, sehingga pakan akan mudah dicerna dan meningkatkan protein. Proses 

fermentasi dapat  dilakukan dengan pemberian mikroorganisme Aspergilus 

oryzae, Effective Mikroorganisme-4 (EM4), dan Spergillus niger  (Elizabeth, 

2005).  

Zat-zat Makanan Sebelum Fermentasi Sesudah Fermentasi 

Protein Kasar  (%) 16,90 12,30 

Lemak Kasar (%) 11,40 5,75 

Serat Kasar (%) 31,43 19,62 

ME 2898 3268 

Sumber :  Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas 

Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU,2017 

Fermentasi  menggunakan EM4 lebih sederhana dan dapat dilakukan tanpa 

keahlian khusus, selain itu EM4 banyak dipasarkan dengan harga relatif murah 

(Suhartati, 2008). Fermentasi kulit ari biji kedelai menggunakan EM4 dapat 

meningkatkan protein dari 9,23 % menjadi 18,75 %. 

2.2 Pellet  

Pellet adalah bahan baku yang dicampur, dikompakan dan dicetak dengan 

mengeluarkan dari die melalui proses mekanik (Nilasari, 2012). Pengolahan 

pakan berbentuk pellet dapat dijadikan pilihan karena mempunyai beberapa 

keuntungan, diantaranya : 
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1) Meningkatkan densitas pakan sehingga mengurangi keambaan, 

mengurangi tempat penyimpanan, menekan biaya transportasi, 

memudahkan penanganan, dan penyajian pakan; 

2) Densitas yang tinggi akan meningkatkan konsumsi pakan dan 

mengurangi pakan yang tercecer; 

3) Mencegah “de-mexing” yaitu penguraian kembali komponen 

penyusun pellet sehingga konsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 

standar. 

Usaha untuk mendapatkan pellet dengan kualitas yang baik menurut 

Parker (1986) dalam sitasi Sutrisno et al., (2005) dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu penggilingan (grinding), pencampuran (mixing), penguapan 

(conditioning), pencetakan (pelleting), pendinginan (cooling), dan pengeringan 

(drying). 

2.3 Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia substrat organik yang 

berlangsung karena aksi katalisator-katalisator biokimia yaitu enzim yang 

dihasilkan oleh mikroba tertentu (Fardiaz, 1992). Menurut Haryati dkk.,(2006) 

bahwa limbah agro-industri umumnya diperhitungkan sebagai substrat yang baik 

untuk proses fermentasi subtrat padat, proses ini banyak digunakan untuk 

memproduksi enzim, dan bahan yang telah difermentasi juga dapat langsung 

digunakan sebagai bahan campuran ransum dan menjadi sumber enzim. Menurut 

Winarno, (1983) dan Purwadaria dkk., (1995) Aspergillus niger salah satu jenis 

kapang yang menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis  karbohidrat 

seperti amylase, dan selulase. Selanjutnya Aspergillus niger adalah kapang yang 
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dapat menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler antara lain enzim selulolitik, 

amilolitik dan proteolitik (Sudarmadji, 1989). 

Teknologi fermentasi adalah suatu teknik penyimpanan subtrat dengan 

penanaman mikroorganisme dan penambahan mineral dalam subtrat, dimana 

diinkubasi dalam suhu dan waktu tertentu. Penggunaan teknologi fermentasi pada 

umumnya dilakukan dengan menggunakan subtrat padat dalam wadah yang 

disebut fermentor. Pada proses teknologi fermentasi, mikroorganisme dibutuhkan 

sebagai penghasil enzim untuk memecah serat kasar (Purwadaria et al., 1998) dan 

dapat meningkatkan kandungan protein (Pasaribu et al., 1998). 

 

2.4 Effective Microorganisme-4 (EM4) 

Perkembangan probiotik di Indonesia belum pesat, namun sudah mulai 

dikembangkan dan dalam satu probiotik yang telah mampu diproduksi dalam 

negeri berupa media kultur berbentuk cairan yang dapat disimpan lama adalah 

Effective Microorganisme-4 (EM4). EM4 mengandung 90 % bakteri 

Lactobacillus sp (bakteri penghasil asam laktat) pelarut fosfat, bakteri fotosintetik, 

Streptomyces sp,  jamur pengurai selulosa dan ragi. EM4 merupakan suatu 

tambahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan zat-zat makanan karena bakteri 

yang terdapat dalam EM4 dapat mencerna selulose, pati, gula, protein, lemak 

(Surung, 2008). Komposisi EM4 dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 2.1. Komposisi Effective Microorganisme-4 (EM4). 

Jenis Bakteri Jumlah (Sel/ml) 

Total plate count 2,8 x 10
6 

Bakteri pelarut fosfat 3,4 x 10
5 

Lactobacillus 3,0 x 10
5 

Yeast 1,95 x 10
3 

Actinomycetes + 

Bakteri fotosintetik + 

Sumber : PT. Songgolangit Persada, 2011. 

 

Tabel 2.2. Kandungan Zat Hara Effective Microorganisme-4 (EM4). 

Kandungan Zat Hara Jumlah 

C-Organik 1,88% w/w 

Nitrogen 0,68% w/w 

P2O5 136,78 ppm 

K2O 8403,70 ppm 

Aluminium (Al) <0,01 ppm 

Calsium, (Ca) 3062,29 ppm 

Copper, (Cu) 1,14 ppm 

Iron, (Fe) 129,38 ppm 

Magnesium, (Mg) 401,58 ppm 

Mangan, (Mn) 4,00 ppm 

Sodium, (Na) 145,68 ppm 

Nickel, (Na) <0,05 ppm 

Zinc, (Zn) 1,39 ppm 

Boron,(B) <0,0002 ppm 

Chlorida, (CL) 2429,54 ppm 

Ph 3,73 

Sumber : PT. Songgolangit Persada, 2011. 
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2.5 Pengemasan   

Kemasan adalah wadah atau media yang digunakan untuk membungkus 

bahan atau komoditi sebelum disimpan agar memudahkan pengaturan 

pengangkutan, penempatan pada tempat penyimpanan, serata memberikan 

perlindungan pada bahan atau komoditi (Imdad dan Nawangsih, 1999). 

Pengemasan terhadap produk bertujuan untuk melindungi produk dari pengaruh 

oksidasi dan mencegah terjadinya kontaminasi dengan udara luar. Hasil 

pengolahan dapat dikendalikan dengan pengemasan, termasuk pengendalian 

cahaya, kosenterasi oksigen, kadar air, perpindahan panas, kontaminasi dan 

serangan makhluk hayati (Harris dan Karnas,1989). 

Potensi terbesar bagi mikroba untuk tumbuh terutama kapang pada 

permukaan kemasan adalah bila permukaan-permukaan kemasan mempunyai 

kelembaban yang sangat tinggi (Winarno dan Jenie, 1984). Menurut Syarief et 

al.,(1989), bahan kemas mempunyai kemampuan dalam menahan serangan 

mikroba, hal ini ditentukan oleh ada tidaknya lubang-lubang yang sangat kecil 

pada permukaannya. 

 

2.6 Penyimpanan 

Penyimpanan adalah salah satu bentuk tindakan pengemasan yang 

bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produk. Penyimpanan 

pakan dalam industri peternakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

kelangsungan produksi hal ini untuk menunjang ketersediaan pakan dengan 

kualitas baik untuk diberikan keternak. Kemasan yang digunakan penelitian ini 

adalah kemasan plastik dan karung plastik. Menurut Imdad dan Nawangsih (1999) 
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kemasan adalah wadah atau media yang digunakan untuk membungkus bahan 

atau komoditi sebelum disimpan untuk memudahkan pengaturan, pengangkutan, 

penempatan pada tempat penyimpanan serta memberi perlindungan pada bahan 

atau komoditi. Pengemasan terhadap produk bertujuan untuk melindungi produk 

dari pengaruh oksidasi dan mencegah terjadinya kontaminasi dengan udar luar. 

Suhu dan kelembaban berpengaruh sangat penting terhadap penyimpanan. 

Imdad dan Nawangsih (1999) menyatakan lingkungan hidup yang ideal bagi 

pertumbuhan serangga yaitu suhu 25-30°C. Menurut Sofyan dan Abunawan 

(1974), syarat umum ruang penyimpanan antara lain suhu berkisar antara 18-24 

°C, bersih dan terang, mempunyai ventilasi yang baik, serta bebas dari serangan 

serang dan tikus. 

Kondisi di Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu dan kelembaban 

yang tinggi akan mempercepat terjadinya penurunan kualitas bahan baku dan 

pertumbuhan kapang selama penyimpanan (Ahmad, 2009). Suhu dan kelembaban 

ruang 25°C penyimpanan dapat mempengaruhi sifat fisik pellet Indigofera sp 

karena dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

 

2.7 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil 

daging, masa panen pendek dan menghasilkan daging dengan kualitas berserat 

lunak, timbunan daging baik, dada yang lebih besar dan licin (North dan Bell, 

1990). Menurut North dan Bell (1990) ayam daging biasanya dipasarkan pada 

umur empat sampai delapan minggu. 
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Ayam pedaging memiliki kemampuan mengubah bahan makanan menjadi 

daging dengan sangat hemat, artinya dengan jumlah makanan yang sedikit dapat 

diperoleh penambahan bobot baban yang tinggi (Hardjosworo dan Rukminasih, 

2000). 

  

2.8 Uji Kimiawi  

Analisis proksimat merupakan pengujian kimiawi untuk mengetahui 

kandungan nutrien suatu bahan pakan atau pakan. Metode analisis proksimat 

pertama kali dikembangkan oleh Henneberg dan Stohman pada tahun 1860 

disebuah laboratorium penelitian di Weende, Jerman (Hartadi, et al., 1997). 

McDonald et al., (1995) menjelaskan bahwa analisis proksimat dibagi atas enam 

fraksi nutrien yaitu kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). 

2.8.1 Kadar Ari 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basa (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry 

basis). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, 

sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%.( Syarif dan 

Halid, 1993). 

Kadar air merupakan pemegang peranan penting, kecuali temperatur maka 

aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan 

ketengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses mikro 

biologis, kimiawi, enzimatik atau kombinasi antara ketiganya. Berlangsungnya 

ketiga proses tersebut memerlukan air dimana kini telah diketahui bahwa hanya 
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air bebas yang dapat membantu berlangsungnya prosesnya tersebut (Tabrani, 

1997). 

2.8.2 Protein Kasar 

Kadar protein suatu bahan pakan secara umum dapat diperhitungkan 

dengan analisis kadar protein kasar, analisis kadar protein ini merupakan usaha 

untuk mengetahui kadar protein bahan baku pakan. Analisis kadar protein 

digunakan untuk menguji kadar protein, ditentukan kadar nitrogennya secara 

kimiawi kemudian angka yang diperoleh dikali dengan faktor 6,25=(100 : 16). 

Faktor tersebut digunakan sebab nitrogen mewakili sekitar 16% dari protein 

(Murtidjo, 1987). 

2.8.3 Lemak Kasar 

Kadar lemak dalam analis proksimat ditentukan dengan mengekstraksikan 

bahan pakan dalam pelarut organik. Zat lemak terdiri dari karbon, oksigen dan 

hidrogen. Lemak yang didapatkan dari analisis lemak ini bukan lemak murni akan 

tetapi campuran dari berbagai zat yang terdiri dari klorofil, xantofil, karoten dan 

lain-lain (Murtidjo, 1987). 

Kandungan lemak suatu bahan pakan terdapat ditentukan dengan metode 

soxhlet, yaitu proses ekstraksi suatu bahan dalam tabung soxhlet (Soejono, 1990). 

Lemak yang didapatkan dari analisis lemak ini bukan lemak murni. Selain 

mengandung lemak sesungguhnya, ekstrak eter juga mengandung waks (lilin), 

asam organik, alkohol, dan pigmen, oleh karena itu fraksi eter untuk menentukan 

lemak tidak sepenuhnya benar (Anggorodi, 1994). Penetapan kandungan lemak 

dilakukan dengan larutan heksan sebagai pelarut. Fungsi dari n heksan adalah 
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untuk mengekstraksikan lemak atau untuk melarutkan lemak, hingga merubah 

warna dari kuning menjadi jernih (Mahmudi, 1997). 

2.8.4 Serat Kasar 

Serat kasat mempunyai pengertian sebagai fraksi dari karbohidrat yang 

tidak larut dalam basa dan asam encer setelah pendidikan masing-masing 30 

menit. Termasuk dalam komponen serat kasar ini adalah campuran hemiselulosa, 

selulosa dan lignin yang tidak larut. Dalam analisis ini diperoleh fraksi lignin, 

selulosa dan hemiselulosa yang justru perlu diketahui komposisinya khusus untuk 

hijauan makanan ternak atau umumnya pakan berserat. Untuk memperoleh data 

yang lebih akurat tentang fraksi lignin dan selulosa dapat dilakukan analisis lain 

yang lebih spesifik dengan metode analisis serat Van Soest (McDonald et al., 

1995). 

Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat dan didefenisikan sebagai 

fraksi yang tersisa setelah digesti dengan larutan asam sulfat standar dan sodium 

hidroksida pada kondisi terkondisi (Suparjo, 2010). Serat kasar sebagian besar 

berasal dari sel dinding tanaman dan mengandung selulosa, hemiselulosa dan 

lignin (Suparjo, 2010). Lu et al., (2005) menyatakan bahwa serat pakan secara 

kimiawi dapat digolongkan menjadikan serat kasar, neutral detergent fiber, acid 

detergent fiber, acid detergent lignin, selulosa dan hemiselulosa. Peran serat 

pakan sebagai sumber energi erat berkaitanya dengan proporsi penyusunan 

komponen serat seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin (Suparjo, 2010). 

Menurut Cherney (2000) serat kasar terdiri dari lignin yang tidak larut dalam 

alkali, serat yang berkaitan dengan nitrogen dan selulosa. 
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2.8.5 Abu  

Abu total didefenisikan sebagai residu yang dihasilkan pada proses 

pembakaran bahan organik, berupa senyawa anorganik dalam bentuk oksida, 

garam dan mineral. Abu total yang terkandung di dalam suatu produk dibatasi 

jumlahnya. Kadar abu pada pakan mewakili kadar mineral pakan, kadar yang 

sesuai adalah 3-7 % (Winarno, 1997). 

Analisis kadar abu bertujuan untuk memisahkan bahan organik dan bahan 

anorganik suatu bahan pakan, serta suatu bahan pakan menggambarkan 

kandungan mineral pada bahan tersebut. Menurut Cherney (2000) abu terdiri dari 

mineral yang larut dalam detergen dan mineral yang tidak larut dalam ditergen. 

Kandungan bahan organik suatu bahan pakan terdiri protein kasar, lemak kasar, 

seret kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Karra (2007) menyatakan bahwa 

pemanasan di dalam tanur adalah suhu 400-600 °C dan Halim (2006) menyatakan 

bahwa zat anorganik yang tertinggal di dalam pemanasan dengan tanur disebut 

dengan abu (ash). 

2.8.6 Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan bagian karbohidrat yang mudah 

dicerna atau golongan karbohidrat non-struktural. Karbohidrat non-struktural 

dapat ditemukan didalam sel tanaman dan mempunyai kecernaan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan karbohidrat struktural. Gula, pati, asam organik dan 

bentuk lain dari karbohidrat seperti fruktan termasuk kedalam kelompok 

karbohidrat non-struktural dan menjadi sumber energi. Menurut Cherney (2000) 

bahan ekstak tanpa nitrogen tersusun dari gula, asam organik, pektin, 

hemiselulosa dan lignin yang larut dalam alkali. 
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Untuk memperoleh BETN adalah dengan cara perhitungan : 100% - (Air + 

Protein Kasar + Lemak Kasar + Serat Kasar + Abu) %. Dalam fraksi ini termasuk 

karbohidrat yang umumnya mudah tercerna antara lain pati dan gula (McDonald 

et al., 1995). 

 


