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ABSTRAK 

   Kulit buah kopi adalah hasil samping pembuatan bubuk kopi, Namun kulit buah 

kopi masih mempunyai kendala untuk di jadikan pakan ternak , yaitu adanya senyawa 

tanin yang dapat mengikat protein maupun senyawa lain, sehinga secara tidak langsung 

akan menggangu pertumbuhan ternak jika diberikan langsung pada ternak. Untuk 

mengatasi hal tersebut dilakukan penambahan Polyethilen Glikol (PEG)  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui  pengaruh taraf pemberian PEG pada kulit buah kopi 

terhadap jumlah produksi Gas Total, pH dan NH3 yang ukur secara in vitro. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 

perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (0% PEG), P1 (5%PEG), P2 

(7,5%PEG), P3 (10%PEG), P4 (12,5%PEG). Peubah yang diamati yaitu jumlah 

Produksi total Gas, pH dan NH3. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam ( ANOVA). Data yang berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian PEG pada kulit buah kopi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

produksi total gas tetapi tidak nyata terhadap pH dan NH3. Dapat disimpulkan bahwa  

pemberian Polyethylene Glycol ( PEG ) pada taraf 12,5 % pada kulit buah kopi nyata 

menghasilkan gas total tertinggi (70,30 ml) dibandingkan perlakuan lain disertai nilai 

pH dan NH3 cukup baik masing-masing sebesar 6,29 dan 5,65 secara invitro. 

Kata kunci: Kulit Buah Kopi, PEG, Produksi Total Gas, pH dan NH3 

Keterangan : 1) pembimbing utama 

           2) pembimbing pendamping 

 

PENDAHULUAN 

Kulit buah kopi adalah hasil samping pembuatan bubuk kopi, pengolahan kulit 

buah kopi terdiri dari, biji kopi 40%, kulit kopi 45%, lendir 10% dan kulit ari 5%, 

(Golh, 1981), kulit buah kopi memiliki kandungan zat makanan yang meliputi bahan 

kering 87,4%, lemak 2,5%, serat kasar 21%, protein kasar 11,2%, BETN 44,4%, dan 

abu 8,3%, (Latief et al., 2000). Ketersedian kulit buah kopi cukup banyak yaitu 5780 

ton / tahun di provinsi jambi (Direktorat jenderal perkebunan, 2014).  

Melihat kondisi tersebut kulit buah kopi sangat mungkin digunakan sebagai 

pakan alternatif pakan ternak ruminansia, namun bahan pakan ini memiliki kendala 

berupa zat antinutrisi yang sering disebut tanin sebesar 1,80-8,56 berat kering yang bisa 

menghambat penyerapan kandungan protein pada kulit buah kopi sehingga tingkat 
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kecernaan protein akan menurun, selain itu juga mengadung serat kasar yang cukup 

tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan pemberian PEG pada kulit 

buah kopi. PEG merupakan polimer sintetik non nutritif yang memiliki aktifitas yang 

tinggi terhadap senyawa fenolik, khususnya tanin sehingga dapat menonaktifkan dengan 

cara membentuk komplek tanin-PEG, (Garrido et al., 1991).  

Senyawa PEG dapat digunakan untuk memperbaiki nilai nutrisi pakan yang 

mengandung tanin (Palmer dan Jones, 2000). Dengan penambahan PEG membuat 

hubungan komplek tanin dengan PEG sehingga tanin pada kulit buah kopi bisa di 

deaktivasi, hasil deaktivasi tersebut akan tercermin pada kandungan gas total, pH, NH3 

dalam rumen. Penelitian Rahayu (2010), menyatakan bahwa penggunaan PEG pada 

taraf 20 % dapat berpengaruh terhadap produksi gas total dengan menghasilkan gas 

sebesar 70,11 ml. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Fapet Farm (pengambilan cairan rumen pada sapi 

berfistula) dan Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi dan dilaksanakan 

pada tanggal 1 Desember 2016 sampai 7 Januari 2017. 

 

Materi dan Peralatan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah kopi, McDougall, 

gas CO2, HgCl2, cairan rumen yang diambil dari sapi berfistula milik Fapet Farm ), 

Polyethylene glycole ( PEG ) aquades. Alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

cawan conway, botol fermentor 125 mL, botol serum 75 mL gegep, termos, neraca 

analitik, glass shyringe, labu ukur 1000 mL, kain kasar, corong plastik, gelas piala, 

inkubator, clamper dan decamper, spuit 50 mL, kertas whatman 41, pH meter, tabung 

reaksi, tutup karet dan almunium, gelas piala 2000 ml, termometer dll. 

Pelaksanaan penelitian 

Persiapan Bahan 

Kulit buah kopi yang didapat dikeringkan dalam oven suhu 70
0
C selama 24 jam, 

kemudian sampel di giling dengan mesin penggiling ukuran saringan 1 mm, sampel 

yang telah di giling di timbang sebanyak 1 gr dan dimasukkan kedalam botol serum. 

Pembuatan Larutan McDougall 

 Pembuatan larutan McDougall berpedoman kepada Tilley dan Terry, (1963) 

adalah sebagai berikut: 

Pembuatan larutan McDougall berpedoman kepada Tilley dan Terry, (1963) 

adalah sebagai berikut: 

a. Timbang masing-masing NaHCO3 ( 9,8 gr), Na2HPO4.7H2O ( 7,0 gr ) KCl ( 0,57 gr 

), NaCl ( 0,47 gr ) , MgSO4.7H2O(0,12 gr ) 

b. Masukkan kedalam labu ukur 200 ml ( larutan 1 ), Lalu buat larutan CaCl2  4% ( 

larutan 2 ) dan MgCl2 6% ( larutan 3 ).  

c. Untuk membuat larutan penyangga dilakukan dengan cara mencampur 200 ml 

larutan 1, 2 ml larutan 2, dan 2 ml larutan 3 dengan 500 ml aquades dan tambahkan 

aquades hingga volume larutan hingga 1000 ml.  
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d. Kemudian diaduk hingga homogen, lalu dimasukkan kedalam oven hingga suhu 

mecapai 39
0
C. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH buffer hingga di peroleh pH 

6,9-7. Jika pH lebih tinggi ditambahkan larutan 2, jika larutan dibawah 6,9 

ditambah kan larutan C sehingga di peroleh larutan ideah. 

Persiapan Inokulan 

Cairan rumen sabagai inokulan diperoleh dari sapi fapet farm dengan  cara 

sebagai berikut: 

a. Persiapkan 1 buah termos berisi air panas. 

b. Buang air yang berisi dalam termos  kemudian  masukkan termometer kedalam 

termos hingga termometer mengenai dinding termos lalu ukur suhu termos dengan 

suhu 39-40°C. 

c. Digesta (bolus) diambil dari berbagai bagian dalam rumen sapi pistula yang ada di 

Fapet Farm, kemudian disaring dengan 4 lapis kain kasa dan dimasukkan kedalam 

termos yang sudah dibuang airnya.  

d. Cairan rumen segera dibawa ke laboratorium dan disaring kembali dengan kain 

kasa ke dalam labu ukur kapasitas 1000 mL, kemudian diletakkan dalam waterbath 

pada suhu 39-40°C. Inokulan siap untuk digunakan. 

Persiapan Polyethilene Glikol (PEG) 

Satu jam sebelum inkubasi PEG telebih dahulu ditimbang berdasarkan perlakuan 

yang diberikan, setelah PEG lalu dimasukkan ketabung reaksi dan dilarutkan dengan 

aquades sebanyak 5 ml dan aduk. Tabung reaksi yang berisi PEG dengan berdasarkan 

perlakuan disusun kedalam rak. 

Pencampuran McDoughall dengan Inokulan (Tilley and Terry, 1963) 

Pencampuran larutan McDoughall dan cairan inokulan yang telah dipersiapkan 

dicampur dengan perbandingan 4:1. larutan McDoughall dan cairan inokulan yang akan 

dicampur dimasukkan kedalam gelas piala yang berukuran 2000 mL dan ditempatkan 

pada shakerbath pada suh 39
0
 C, ambil 1000 mL campuran larutan 1, 2 dan 3 kemudian 

tambahkan dengan cairan rumen sebanyak 250 ml dan alirkan gas CO2 serta cek pH 

hingga 6,8-7 karena dapat mempengaruhi bakteri rumen. 

Pengukuran Produksi Gas  dan pH Sampel ( Menke et al ,. 1979 ) 

Sebelum dimasukkan piston kedalam glass syringe terlebih dahulu diolesi 

dengan valesin. Pengukuran gas dilakukan dengan cara memasukkan cairan rumen, 

larutan PEG, campuran McDougall dengan inokula dan sampel ke glass syringe yang 

berukuran 75 ml kedalam glass syringe. Lihat volume awal ( V0 ) kemudian dicatat 

setiap 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48 dan 96 jam. Jika posisi piston naik nilai ini di catat 

kemudian klem dibuka dan posisi piston di kembalikan keposisi awal supaya sampel 

tidak keluar . Pada akhir periode inkubasi 96 jam, proses fermentasi dihentikan dan 

menambahkan 1-2 tetes larutan HgCl2 aduk hingga homogen, biarkan beberapa menit 

hingga tercampur, setelah air terlihat bening masukkan kertas lakmus ke dalam sampel 

sekitar 1 menit hingga kertas lakmus berubah warna setelah warna kertas lakmus tabil 

cocokkan kertas lakmus / pH indikator pada bagan warna petunjuk nilai pH. 

 

 



4 
 

 

Pengukuran Amonia (NH3) (Conway, 1962). 

Sepernatan yang diperoleh dari hasil sentrifugasi, diambil sebanyak 5 ml kemudian 

dimasukkan kedalam tabung reaksi. Ditambah NaCl 5 ml dan dimasukkan kedalam 

lemari es untuk pengawetan cawan conway yang telah dibersihkan kemudian diolesin 

vaselin pada bagian pinggirnya. 1mm K2CO3 diletakkan dibagian kiri cawan dan 

supernatan yang telah diawetkan, diambil 1 mm dan diletakkan dibagian kanan cawan. 

Setelah itu campur dan tunggu 2 jam hingga terlihat perubahan warna menjadi 

warna biru, kemudian dititrasi dengan HCl 0,01N hingga warna menjadi warna awal 

yaitu merah muda, dicatat volume HCl yang dipakai. 

Metode Analisis 

 Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang di terapkan 

pembarian PEG berbagai level, sebagai berikut. 

P0 = 0% PEG  

P1 = 5% PEG  

P2 = 7,5% PEG  

P3 = 10% PEG  

P4 = 12,5% PEG  

Produksi Total Gas, pH dan NH3 

Pengukuran produksi Total Gas , pH dan NH3 secara invitro dengan rumus:  

Gb = ( Vt - Vo ) – ( BVt – BVo ) X 
Keterangan=   Gb : Produksi gas waktu t jam (ml) 

                       Vt : Volume pada waktu t jam (ml) 

             Vo : Volume pada waktu 0 jam 

             BVt : Volume Blanco t jam 
               BVo : Volume Blanco 0 jam 

             X : Sampel 

Pengukuran pH yaitu dengan menggunakan pH meter 

 

Konsentrasi NH3 = 
(                                     )              

           
 

Keterangan : N HCl   = HCl yang dipakai dalam titrasi ( N ) 

          BM NH3    =  17 ( N : 14, H : 1 ) 

Pengenceran = Jumlah volume supernatan dan HCl perjumlah supernatan 

yang diambil. ( 10/5 ) ml 

 

Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dari setiap peubah yang diamati dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA), jika analisis memperlihatkan pengaruh nyata 

(P<0.05) maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel dan 

Torrie, 1995). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi Total Gas 

Pada ternak ruminansia fermentasi pakan didalam rumen disamping 

menghasilkan VFA dan amonia juga menghasilkan gas berupa karbondioksida (CO2), 

gas Hidrogen (H2) dan gas metan (CH4), pengukuran total produksi gas dapat dijadikan 

sebagai indikator penentuan laju fermentasi karena berhubungan dengan zat makanan 

terutama karbonhidrat. Produksi gas menggambarkan jumlah bahan organik yang dapat 

dicerna oleh mikroorganisme rumen semakin tinggi produksi gas yang dihasilkan 

menunjukkan semakin banyaknya jumlah bahan organik yang dapat difermentasi 

menjadi bentuk lain seperti VFA (Firsoni, 2005). Hasil pengukuran  produksi total gas 

kulit buah kopi yang di dapat pada perlakuan tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan produksi total gas kulit buah yang diberi PEG 

Perlakuan                 Produksi Gas (ml) 

   P0     58,75
ab

±8,21 

P1      55,15
b
±5,89 

P2      70,30
a
±5,68   

P3      65,70
ab

±10,62   

              P4     68,50
a
±9,39 

Ket: Superskrip  yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). P0(0% 

PEG). P1(5% PEG). P2(7,5%PEG). P3(10% PEG).P4(12,5% PEG). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian PEG pada kulit buah kopi 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap total produksi gas. Hasil uji jarak Duncan pada 

(Lampiran 2) menunjukkan bahwa produksi gas antara P0 dengan P1 (5%), P2 (7,5), P3 

(10%), P4 (12,5) serta P1 (5%) dan P3 (10%) tidak berbeda nyata, tetapi P1 (5%) 

dengan P2 (7.5%) dan P4(12.5) berbeda nyata (P<0.05). Pada Tabel 1 dapat dilihat 

bahwa nilai produksi gas yang tertinggi pada perlakuan P2 (7.5%), sedangkan produksi 

gas terendah yaitu pada perlakuan P1 (5%). Hal ini disebabkan karena peningkatan 

produksi gas yang terjadi merupakan efek dari pemberian PEG dalam menghambat efek 

tannin dari kulit buah kopi sehingga mudah di cerna. Penambahan PEG dapat 

menghasilkan nilai produksi gas, kinetika gas hasil fermentasi (Rahayu, 2010). 

Sugoro (2004), bahwa tanin akan berikatan dengan protein seperti pada enzim 

pendegradasi pakan yang secara langsung akan berpengaruh pada produksi gas, 

hubungan kompleks tannin-protein pun sulit untuk didegradasi sehingga berpengaruh 

pada produksi gas seperti asam asetat dan asam butirat menjadi karbondioksida (CO2) 

dan methan (CH4).  

Getachew (2004), bahwa PEG memiliki sifat pengikat tannin yang sangat kuat 

(strongly binds to tannin ) sehingga dapat menghambat efek biologis dari tannin. PEG 

memiliki aktifitas tinggi untuk  tannin dan mengikat tannin dengan membentuk 

kompleks tanin-PEG (Makkar et al., 1995). Jumlah gas yang dihasilkan pada penelitian 

ini yaitu berkisar 50-70, semakin tinggi produksi gas semakin baik kualitas bahan 

pakan. Theodorou et al (1998), bahwa produksi gas yang tinggi menunjukkan aktivitas 

mikroorganisme didalam rumen dapat mencerminkan kualitas bahan pakan tersebut. 
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Nilai PH 

Kondisi dalam rumen adalah anaerob dan mikroorganisme paling sesuai dan 

dapat hidup didalamnya, temperatur dalam rumen 38-40
0
c pH dipertahankan dengan 

adanya absorbsi asam lemak dan amonia. Nilai pH di katagorikan kedalam pH optimal 

yakni pada kisaran 6,9 sampai 7,0 menurut ( Dehority dan Tirabasso, 2001). Hasil 

pengukuran pH kulit buah kopi yang didapat pada perlakuan tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan pH kulit buah kopi yang diberi PEG 

Perlakuan       pH 

P0 6,26±0,04 

P1 6,21±0,05 

P2 6,29±0,05 

P3 6,25±0,09 

P4 6,31±0,08 
Ket:Berpengaruh tidak nyata (P>0.05). P0(0% PEG). P1(5% PEG). P2(7,5%PEG). P3(10% 

PEG).P4(12,5% PEG). 

Hasil analisi ragam menunjukkan bahwa penggunaan PEG terhadap kulit buah 

kopi sampai taraf 12,5% berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai pH. Tanin 

pada kulit buah kopi akan menginaktifkan enzim-enzim mikroba yang berperan dalam 

proses fermentasi. Makkar (2003), bahwa pemberian polietilen glikol (PEG) dapat 

mengikat tanin dan menghambat efek biologis tanin. 

Nilai pH yang di peroleh pada penelitian ini berkisar 6,26 – 6,31. Kamra (2005), 

bahwa konsentrasi ini masih dalam kiasran pH optimal untuk pertumbuhan bakteri 

rumen yaitu 6.0-6.9 pada temperatur 39
0
C. 

pH yang dihasilkan oleh penelitian ini sudah dapat menjamin aktifitas mikroba 

yang ada dalam rumen, jika pH rendah atau asam akan menghambat aktifitas mikroba 

dalam rumen sehingga degradasi rendah, pH rendah akan menyebabkan kondisi rumen 

menjadi asam dan menurunkan populasi mikroba sehingga proses proteolisis akan 

dihambat dan sebagai akibatnya degradasi pakan akan menurun (Mandigan et al., 2003). 

Nilai pH akan stabil dengan bantuan saliva sebagai buffer untuk mempertahankan nilai 

pH tetap pada 6.20. Saliva bertipe cair, membuffer asam-asam, hasil fermentasi mikroba 

rumen, Selain itu juga saliva merupakan zat pelumas dan surfactant yang membantu 

didalam proses mastikasi dan ruminasi, saliva mengandung elektrolit-elektrolit tertentu 

seperti Na, K, Ca, Mg, P, dan urea yang mempertinggi kecepatan fermentasi mikroba, 

sekresi saliva dipengaruhi oleh bentuk fisik pakan, kandungan bahan kering, volume 

cairan isi perut dan stimulasi psikologis (Nursiam, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi protozoa rumen yaitu dalam keadaan 

kurang asupan nutrien dan kondisi pH rumen, rendahnya pH dapat mengurangi 

protozoa,  (Dehority, 2004). 

Pengukuran NH3 (Mm) 

 Amonia berasal dari perombakan protein pakan oleh mikroba rumen, mikroba 

rumen menghasilkan enzim-enzim protease yang memecah protein  oligopeptida. 

Oligopeptida yang terbentuk digunakan untuk menyusun protein mikroba dan sisahnya 

akan melalui proses menjadi asam amino dan akan mengalami deaminasi menjadi asam 

ketoalfa dan amonia. Amonia tersebut digunakan oleh mikroba sebagai sumber nitrogen 
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utama untuk sintesi protein mikroba, karena prekursor pembentukan protein mikroba 

yang selanjutnya dibentuk menjadi protein tubuh adalah NH3, (Sakinah, 2005). Hasil 

pengukuran NH3 kulit buah kopi yang terdapat pada perlakuan tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan NH3  kulit buah kopi yang diberi PEG 

Perlakuan NH3 (Mm) 

P0 4,20±2,37 

P1 6,80±1,59 

P2 5,65±1,47 

P3 5,70±0,44 

P4 6,75±3,21 
Ket: Berpengaruh tidak nyata (P>0.05). P0(0% PEG). P1(5% PEG). P2(7,5%PEG). P3(10% 

PEG).P4(12,5% PEG).                                

Hasil analisi ragam menunjukkan bahwa penggunaan PEG terhadap kulit buah 

kopi sampai taraf 12,5% berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai NH3. (Tabel 

4), terlihat nilai rataan konsentrasi NH3 berkisar antara 4-6 (Mm), Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai NH3 pada penelitian ini memenuhi batasan nilai NH3 untuk keperluan 

sintesis mikroba rumen sapi. Sesuai pendapat Sutardi (2003), bahwa konsentrasi NH3 

optimal untuk kebutuhan mikroba berkisar antara 4.08 – 8.09 ml, konsentrasi amonia di 

dalam rumen merupakan keseimbangan antara jumlah yang diproduksi dengan yang 

digunakan oleh mikroorganisme dan yang diserap oleh rumen. 

Prihandono (2001), bahwa konsentrasi amonia mencerminkan jumlah protein 

ransum yang banyak di dalam rumen dan nilainya sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

mikroba rumen dalam mendegradasi protein ransum. Semakin tinggi protein yang 

terdegradasi oleh mikroba rumen maka akan semakin tinggi pula konsentrasi amonia 

yang dihasilkan, produksi amonia di dalam rumen berasal dari degradasi protein dari 

kulit buah kopi  dan didegradasi oleh mikroba rumen menjadi aktivitas proteolitik yaitu 

perombakan protein menjadi asam – asam amino dan aktivitas deaminasi yaitu 

terjadinya pembentukan asam – asam organik, ammonia dan CO2. Rahmadi et al ( 

2010), menyatakan bahwa protein di dalam rumen dihidrolisis oleh enzim proteolitik 

yang dihasilkan mikroba rumen menjadi oligopeptida, mikroba dapat memanfaatkan 

oligopeptida yang mudah terfermentasi untuk membuat protein tubuhnya, sebagian 

dihidrolisis lagi menjadi asam amino. Mikroba rumen akan merombak asam – asam 

amino sebanyak 82 % menjadi amonia untuk menyusun tubuhnya, hal ini dikarenakan 

mikroba rumen terutama bakteri tidak mempunyai sistem transportasi untuk 

mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya.  

Getachew et al (2000), menyatakan bahwa kenaikan NH3 yang dihasilkan dengan 

pemberian PEG dapat menghambat tannin untuk mengikat protein dan membuat protein 

bisa di degradasi oleh proses metabolisme mikroba, Proses kenaikan NH3 dipengaruhi 

nilai ph didalam rumen sehingga mikroba mampu merombak asam amino menjadi 

amonia, lebih lanjut Mahesti (2009), bahwa suasana pH yang asam (pH rendah) dapat 

menyebabkan menurunya aktifitas mikroba dalam rumen. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

   Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  pemberian ( PEG ) pada taraf 7,5 % 

dalam kulit buah kopi nyata menghasilkan produksi total gas tertinggi (70,30 ml) 
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dibandingkan perlakuan lain disertai dengan nilai pH dan NH3 yang cukup baik masing-

masing sebesar 6,29 dan 5,65 Mm secara in vitro. 

Saran 

   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemberian PEG pada kulit buah 

kopi dengan campuran bahan pakan lain. 
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