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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan konsentrat 

mineral sulfur (S) dengan fermentasi jerami jagung terhadap kecernaan Neutral 
Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF) dan Hemisellulosa secara in 
vitro. di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Jambi, yang dimulai dari tanggal 16 April  sampai 16 Mei 2014. 
Materi penelitian terdiri limbah pertanian berupa Jerami Jagung, konsentrat 
(Dedak padi, Ampas tahu, Bungkil kelapa), probiotik dan suplementasi mineral 
Sulfur. Alat yang digunakan terdiri dari Plastik 2 kg sebanyak 54 buah, nampan, 
semprotan, Terpal, Lakban, Karter dan seperangkat alat untuk , alat-alat yang 
akan digunakan dalam analisis bahan ADF dan NDF. Rancangan percobaan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola 
Faktorial dengan perlakuan 3 perlakuan dan 3 ulangan, dengan perlakuan ransum  
A terdiri dari   A1  = Jerami Jagung 60 % +Konsentrat 40 % A2   = Jerami Jagung 
50 % + Konsentrat 50 % A3 = Jerami Jagung 40 % + Konsentrat 60 % dan Faktor 
B terdiri dari : B1 = Sulfur 0 ppm (Tanpa Mineral S) B2  = S 20 ppm B3 = S 40 
ppm. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 
Sidik Ragam (ANOVA) sesuai dengan rancangan penelitian yang digunakan.Jika 
terdapat pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan uji Duncan (Steel dan Torrie). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian mineral sulfur 20 ppm dengan 
perlakuan 50 % konsentrat  dan  50% jerami jagung berpengaruh nyata terhadap 
kecernaan NDF, ADF dan Hemiselulosa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian mineral sulfur 20 ppm dengan perlakuan 50% 
konsentrat dan 50% jerami jagung dapa meningkatkan kecernaan NDF.

Kata Kunci : Ferementasi, Jerami Jagung, Mineral Sulfur dan Ransum
Ket : 1Pembimbing Utama
         2Pembimbing Pedamping



PENDAHULUAN

Peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari pengadaan pakan, karena 
pakan merupakan kebutuhan utama untuk hidup, pertumbuhan, dan produksi. 
Menurut Hartanto, (2008), pakan merupakan aspek yang penting karena 70% dari 
total biaya produksi adalah untuk pakan.. Pakan utama ternak ruminansia adalah 
hijauan yang pada musim kemarau susah didapat dan kualitas rendah, perlu dicari 
pakan alternatif yang dapat menggantikan hijauan sebagian atau seluruhnya. 
Menurut Sitorus, 2002 Limbah pertanian merupakan pakan alternatif yang dapat 
digunakan sebagai pakan ternak, khususnya ruminansia. Beberapa limbah 
pertanian yang potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal antara lain 
jerami jagung (BPTP Sumbar, 2012).  Provinsi Jambi mempunyai lahan pertanian  
dengan luas 633.338 Ha dan lahan yang tersedia untuk dikembangkan adalah 
258.997 Ha. Luas panen jagung adalah 7263 Ha, dan produksinya adalah 28.044 
Ton. Dalam 1 hektar lahan dapat menghasilkan 75 ton jerami jagung sehingga 
produksi limbah jerami jagung adalah 544725 Ton BPS Jambi (2012). Namun 
kendala dari pemanfaatkan jerami diantaranya jerami jagung adalah kualitas 
pakan yang rendah dan penggunaannya secara langsung tidak menguntungkan 
secara ekonomis.Jerami jagung memiliki kandungan serat kasar tinggi sehingga 
daya cernanya rendah dan defisien mineral sulfur (S) (Little, 1986). Untuk 
mengantisipasi kelemahan dari jerami jagung adalah salah satunya dengan cara 
fermentasi. 

Fermentasi adalah segala macam proses metabolik dengan bantuan enzim dari 
mikroba (jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi 
kimia lainnya sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik 
dengan menghasilkan produk tertentu dan menyebabkan terjadinya perubahan 
sifat bahan tertentu (Winarno, dkk, 1990). Menurut Sutiari (1983) faktor-faktor 
yang mempengaruhi fermentasi adalah kultur inokulum yang digunakan, lama 
fermentasi, suhu, pH medium, jumlah makro dan mikro nutrien yang ada dalam 
media fermentasi, konsentrasi media fermentasi, gula reduksi dan sebagainya. 
Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan yang berkualitas rendah serta 
berfungsi dalam pengawetan bahan dan merupakan suatu cara untuk mengurangi 
bahkan menghilangkan zat antinutrisi atau racun yang terkandung dalam suatu 
bahan makanan (Fardiaz, 1992). Dalam proses fermentasi beberapa mineral 
berperan penting dalam meningkatkan aktivitas mikroba dalam rumen. Mineral 
yang mempengaruhi proses fermentasi rumen adalah Sulfur  (Arora, 1989). 
Mineral di dalam rumen dibutuhkan oleh mikroba untuk pembentukan vitamin B 
dan protein. 
      Mineral sulfur adalah Sulfur Adalah esensial untuk bakteri rumen selulotik 
sehingga untuk memperoleh tingkat kecernaan yang optimal bagi organisme 
rumen diperlukan 10-20 ppm sulfur dalam ikatan sodium sulfat(Trenkle et 
al.,1958). Sulfur dibutuhkan untuk sintesis mikroba yang berperan dalam 
penyediaan asam amino esensil, terutama asam amino yang mengandung gugus 
sulfur, seperti sistin dan methionine, disamping itu juga penting untuk sintesa 
beberapa vitamin (thiamin dan biotin) serta coenzym.  Kebutuhan mineral sulfur 
yaitu berkisar antara 0,14 - 0,26 % (rata-rata 0,2%) dari bahan kering (2001).



METODOLOGI PENELITIAN

Jerami jagung diambil dari lahan pertanian yang berada di Kasang pudak, 
jerami tersebut dicacah dengan ukuran 3cm. Kemudian jerami dikeringkan 
terlebih dahulu, jerami tersebut dicampur dengan konsentrat dan mineral Sulfur 
berdasarkan perlakuan dan kombinasi sampai homogen.Kemudian di masukkan 
kedalam plastik dan diinkubasi selama 3 minggu. Kemudian digiling dengan 
mesin penggiling dengan saringan 2 mm dan dilanjutkan dengan analisis 
kecernaan invitro pertama-tama siapkan sampel yang telah digiling tadi sebanyak 
1 gr lalu dimasukan kedalam botol fermentor 160 ml kemudian ditambahkan 
larutan McDougall dan cairan rumen yang telah dicampur tadi sebanyak 50 ml ke 
botol fermentor kemudian ditutup  mengunakan karet dan tutup alumunium  
kemudian direkatkan mengunakan clamper  dan diinkubasi selama 48 jam dan 
setelah itu siap digunakan untuk analisis kecernaan NDF,ADF dan Hemiselulosa.

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola Faktorial dengan perlakuan ransum pada 
kecernaan invitro yaitu :
Faktor A terdiri dari :

A1    =  Jerami Jagung 60 % +Konsentrat 40 %
A2    = Jerami Jagung 50 % + Konsentrat 50 %
A3    = Jerami Jagung 40 % + Konsentrat 60 %

Faktor B terdiri dari :
B1    = Sulfur 0 ppm (Tanpa Mineral S)
B2    = S 20 ppm
B3    = S 40 ppm

Adapun rancangan penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.
Table 2.Kombinasi perlakuan

Faktor B
( Sulfur)Faktor A (Ransum)

B0 B1 B2
A1 1 A1B0 (1) A1B1 (1) A1B2 (1)

2 A1B0 (2) A1B1 (2) A1B2 (2)
3 A1B0 (3) A1B1 (3) A1B2 (3)

A2 1 A2B0 (1) A2B1 (1) A2B2 (1)
2 A2B0 (2) A2B1 (2) A2B2 (2)
3 A2B0 (3) A2B1 (3) A2B2 (3)

A3 1 A3B0 (1) A3B1 (1) A3B2 (1)
2 A3B0 (2) A3B1 (2) A3B2 (2)
3 A3B0 (3) A3B1 (3) A3B2 (3)

 
Peubah Penelitian

Peubah yang diamati dan diukur pada percobaan ini adalah kecernaan 

fraksi serat (NDF, ADF dan Hemisellulosa) jerami jagung  dengan perhitungan :

a. Kecernaan Neutral Detergent Fiber (KcNDF)



KcNDF =
NDFawal - (NDFresidu - blanko)

NDFawal
x 100%

b. Kecernaan Acid Detergent Fiber (KcADF

KcADF =
ADFawal - (ADFresidu - blanko)

ADFawal
x 100

c. Kecernaan Hemisellulosa (KcH)

KcH =
Hemisellulosaawal - (Hemisellulosaakhir - blanko)

Hemisellulosaawal
x 100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Neutral Detergen Fiber (NDF) Jerami Jagung Fermentasi

Hasil pengamatan kandungan NDF fermentasi jerami jagung dan 
konsentrat dengan penambahan mineral sulfur dapat dilihat pada 

Rataan Kandungan  NDF Jerami Jagung Fermentasi dengan Penambahan
              Mineral Sulfur

f Faktor A (Ransum) Faktor B (Sulfur)    Rataan
 B0 B1 B2

A1 44.49 ax 47.10 ax  22.79 by  38.12 ab

A2 18.13 cz 51.63 ax  32.50 by 34.08 b

A3 39.19 ax 51.10 ax     38.56 ax 42.95 a

Rataan 33.94 y 49.95x       31.28y

Keterangan ː a-b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata                 
                        (P<0,05).

x-y Superskrip  yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata   
(P<0,05)

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat interaksi (P<0,05) antara 
faktor A (Ransum) dan faktor B (Level Sulfur). Pada perlakuan A1 kecernaan 
NDF pada B0 dan B1 berbeda nyata dengan B2 sedangkan antara perlakuan B0 
dan B1 tidak berbeda nyata. Pada perlakuan A2 kecernaan NDF pada B0, B1, dan 
B2 berbeda nyata (P<0,05) sedangkan pada A3 kecernaan NDF tidak berbeda 
nyata pada B0, B1, dan B3. 

Dari hasil perlakuan B0 kecernaan  NDF pada A1 dan A3 berbeda nyata 
dengan A2 sedangkan antara perlakuan A1 dan A3 tidak berbeda nyata. Pada 
perlakuan B1  kecernaan NDF tidak berbeda nyata pada A1, A2 dan A3. 
Sedangkan pada prlakuan B2 kecernaan NDF pada A1 dan A2  berbeda nyata 
dengan A3 sedangkan antara perlakuan A1 dan A2 tidak berbeda nyata.

Berdasarkan Tabel 3. nilai kecernaan  NDF ransum fermentasi jerami 
jagung dan konsentrat  pada penelitian ini berkisarantara 18.13  sampai 51.63 %. 
Nilai kecernaan NDF tertinggi terlihat pada ransum A2 B1 (penambahan 20 ppm 



sulfur) yaitu 51.63% dan nilai kecernaan NDF terendah terlihat pada ransum A2 
B0 yaitu 18.13%. memperlihatkan bahwa kandungan NDF pada fermentasi jerami 
jagung dan konsentrat yang disuplementasi dengan mineral sulfur  A2 B1 ,20 ppm 
(51.63) lebih tinggi  disbanding fermentasi jerami jagung dan konsentrat 
fermentasi yang tidak disuplementasi sulfur yaitu A2 B0, 0 ppm (18.13), dimana 
kecemaan kandungan NDF pada fermentasi  jerami  jagung dan konsentrat yang 
tidak difermentasi hanya sekitar 18.13%. Ini membuktikan bahwa mikroba rumen 
mampu berkembang lebih baik setelah dilakukan suplementasi sulfur sesuai 
pendapat Bird (1973) yang mengatakan bahwa mineral sulfur sangat diperlukan 
oleh mikroba rumen untuk pembentukan asam.amino mengandung sulfur.

Penambahan mineral berpengaruh penting terhadap aktivitas pertumbuhan 
populasi bakteri rumen dan proses metabolis di dalam rumen. Menurut Preston 
dan Leng (1987), defisiensi nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba rumen untuk 
pertumbuhannnya menyebabkan mikroba tersebut akan mengurangi biomassanya 
dan akan berakibat menurunnya daya cerna pakan terutama pakan berserat. Proses 
pencernaan pakan serat sangat tergantung pada konsentrasi enzim yang dihasilkan 
oleh mikroba (Komisarczukdan Durand, 1991). Semakin banyak enzim yang 
dihasilkan oleh mikroba maka semakinbaik kecernaan pakan serat tersebut.

Nilai kecernaan NDF dari ketiga  ransum perlakuan memperlihatkan hasil 
yang berbeda nyata, namun terlihat bahwa nilai kecernaan ransum A2 B1 
(penambahanmineral sulfur  20 ppm) memberikan hasil yang tertinggi yaitu 
sebesar51.63 %.Menurut Hungate(1966) mineral sulfur dapat meningkatkan 
jumlah mikroba dalam rumen yang akanmenghasilkan enzim dan akan 
berpengaruh terhadap peningkatan kecernaan zat-zatmakanan. Mineral sulfur 
merupakan komponen  penting  bagi bakteri rumen untuk sintesissel mikroba, 
dimana kecernaan terutama pakan serat sangat tergantung pada enzim yang 
dihasilkan mikroba tersebut.

KandunganAcid Detergen Fiber (ADF) Jerami Jagung Fermentasi

Hasil pengamatan kandungan ADF fermentasi jerami jagung dan konsentrat 
dengan penambahan mineral sulfur dapat dilihat pada..

.Rataan Kandungan ADF Jerami Jagung Fermentasi dengan Penambahan
              Mineral Sulfur

f Faktor A (Ransum) Faktor B (Sulfur)    Rataan
 B0 B1 B2

A1 27.25 ax 26.70 ax 17.29 ax  38.12 ab

A2 26.70 ax 27.12 ax 27.08  ax 34.08 b

A3 37.50 ax 42.39 ax 24.92 by 42.95 a

Rataan 23.82 y 32.07x 16.43 y
Keterangan ː a-b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata   

       (P<0,05).
           x-y Superskrip  yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata   

                     (P<0,05)

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat interaksi (P<0,05) antara 
faktor A (Ransum) dan faktor B (Level Sulfur). Pada perlakuan A1 kecernaan 
ADF tidak berbeda nyata dalam perlakuaan B0, B1 dan B2. pada perlakuan A2 
kecernaan ADF tidak berbeda nyata dalam perlakuaan B0, B1 dan B2, sedangkan 



untuk perlakuan A3 kecernaan ADF pada B0 dan B1 berbeda nyata dengan B2 
sedangkan antara perlakuan B0, B1 tidak berbeda nyata.

Sedangkan pada perlakuan B0 kecernaan ADF antara A1,A2 dan A3 tidak 
berbeda nyata sedangkan antara perlakuan A1, A3 tidak berbeda nyata. Pada 
perlakuan B1,kecernaan ADF pada A1,A2 dan A3 tidak berbeda nyata. Pada B2 
kecernaan ADF pada A1 dan A2 berbeda nyata dengan A3 sedangkan antara 
perlakuan A1, A2 tidak berbeda nyata.

Berdasarkan Tabel 4. nilai kecernaan ADF ransum pada penelitian ini 
berkisarantara17.29  sampai 42.39 %. Nilai kecernaan ADF tertinggi terlihat pada 
ransum A3 B1 dengan penambahan sulfur (20 ppm ) yaitu 42.39% dan nilai 
kecernaan ADF terendah terlihat pada ransum A1 B2 sulfur (40 ppm) yaitu 
17.29%. Hasil analisis keragaman memperlihatkan bahwa perlakuan memberikan 
pangaruhyang tidak berbeda nyata (p>0.05) terhadap nilai kecernaan ADF ransum 
penelitian. Berbeda tidak nyatanya nilai kecernaan ADF pada masing-masing 
ransum dapat terjadi selain karena jenis bahan penyusun ransum yang digunakan 
sama, juga penambahanS tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap 
aktivitasdan total mikroba rumen secara keseluruhan dalam rumen.

Hal ini terjadi karena pada ransum A3 B1 adanya penambahan mineral 
sulfur sebanyak 20 ppm yang berpengaruh penting terhadap aktivitas 
pertumbuhan populasi bakteri rumen dan proses metabolis didalam rumen. 

Menurut pendapat Preston dan Leng (1987) menyatakan bahwa defisiensi 
nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba rumen untuk pertumbuhannnya 
menyebabkan mikroba tersebut akan mengurangi biomassanya dan akan berakibat 
menurunnya dayacerna pakan terutama pakan berserat. Kemudian kecernaan zat-
zat makanan tergantung pada aktivitas mikroorganisme rumen, karena 
mikroorganisme berperan dalam proses fermentasi, sedangkan mikroorganisme 
itu sendiri dipengaruhi oleh zat-zat makanan dalam bahan makanan. Proses 
pencernaan pakan serat sangat tergantung pada konsentrasienzim yang dihasilkan 
oleh mikroba (Komisarczuk dan Durand, 1991). Menurut Little(1986), 
optimalisasi bioproses pakan serat seperti jerami padi defisien akan mineral 
phospor dan sulfur.

Kandungan Hemiselulosa Jerami Jagung Fermentasi

Hasil pengamatan kandungan Hemiselulosa fermentasi jerami jagung dan 
konsentrat dengan penambahan mineral sulfur dapat dilihat pada.



.Rataan Kandungan HemiselulosaJerami Jagung Fermentasi dengan 
              Penambahan Mineral Sulfur

f Faktor A (Ransum) Faktor B (Sulfur)    Rataan
 B0 B1 B2

A1 49.01by 65.99 ax 54.89 ax 56.63 a
A2 34.87 by 71.44 ax 63.04 ax 56.45 a
A3 40.83 ax 60.20 ax 65.74 ax 55.59  a
Rataan 41.57 y 65.87 x 61.22 x

Keterangan ː ː  a-b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata       
                       (P<0,05).

x-y Superskrip  yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata   
                       (P<0,05)

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat interaksi (P<0,05) antara 
faktor A (Ransum) dan faktor B (Level Sulfur). Pada perlakuan A1 kecernaan 
Hemiselulosa pada B1 dan B2 berbeda nyata dengan B0 sedangkan antara 
pelakuan B1,B2 tidak berbeda nyata. Pada perlakuan A2 , kecernaan 
Hemiselulosa pada B1 dan B2 berbeda nyata dengan B0 sedangkan antara 
perlakuan B1, B2 tidak berbeda nyata,pada A3 kecernaan Hemiselulosa tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan B0, B1 dan B2.

Pada perlakuan kecernaan Hemiselosa faktor B0 pada perlakuan A1 dan 
A2 berbeda nyata dengan  A3 sedangkan antara perlakuan A1,A2 tidak berbeda 
nyata dan untuk Faktor B1 pada perlakuan A1, A2 dan A3 tidak berbeda nyata 
sedangkan untuk faktor B2 pada perlakuan A1, A2 dan A3 hasilnya juga tidak 
berbeda nyata.

Berdasarkan Tabel 5. nilai kecernaan hemiselulosa ransum pada penelitian 
iniberkisar antara 34.87 sampai 71.44%. Nilai kecernaan hemiselulosa tertinggi 
terlihat pada perlakuan ransum A2 B1 (20 ppm) yaitu 71.44 % dan nilaikecernaan 
hemiselulosa terendah terlihat pada pelakuan ransum A2 B0 yaitu 
34.87%.Terlihat bahwa nilai kecernaan hemiselulosa pada perlakuan ransum A2 
B0 lebihrendah dibandingkan dengan nilai kecernaan pada ransum lainnya.Hal ini 
terjadi karena pada ransum B1 dan B2 ini ada penambahan mineral. Penambahan 
mineral berpengaruh penting terhadap aktivitas pertumbuhan populasi bakteri 
rumen dan proses metabolis di dalam rumen. Proses pencernaan pakan serat 
sangat tergantung pada konsentrasi enzim yang dihasilkan oleh mikroba 
(Komisarczuk dan Durand, 1991). 

Pada Tabel 5. juga terlihat bahwa kecernaan hemiselulosa lebih tinggi 
dibandingkan dengan kecernaan NDF dan ADF. Hal ini disebabkan oleh 
komponen penyusun dari  hemiselulosa terdiri dari polimer karbohidrat yang 
mengandung gula-gula heksosa, pentosa, araban, xilan dan poliuronat yang 
kurang tahan terhadap pelarut kimia ataupun reaksi enzimatis dibanding selulosa 
(Tillman, 1998).

KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian mineral 
sulfur 20 ppm dengan kombinasi 50 %  jerami jagung dan 50% konsentrat dapat 
meningkatkan kecernaan Neutral Detergen Fiber (NDF)

SARAN

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut pengaruh pemberian silase 
pakan komplit terhadap ternak secara in vivo. 
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