
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Deskripsi Tanaman Nenas 

 

 

Nenas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah 

Anenas comosus.  Nenas merupakan tanaman buah berupa semak dengan daging 

buah berwarna kuning.  Kandungan air yang dimiliki buah nenas adalah 90%.  

Nenas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah di domestikasi disana 

sebelum masa Colombus.  Pada abad ke-16 orang Spanyol membawa nenas ini ke 

Filipina dan Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia pada abad ke-15, (1599).  

Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan dan meluas 

dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara.  Tanaman ini 

kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik. 

 

Tanaman nenas berbentuk semak dan hidupnya bersifat tahunan (perennial).  

Tanaman nenas terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah dan tunas-tunas.  Akar 

nenas dapat dibedakan menjadi akar tanah dan akar samping dengan sistem 

perakaran yang terbatas.  Akar-akar melekat pada pangkal batang dan termasuk 

berakar serabut (monocotyledonae).  Kedalaman perakaran pada media tumbuh 

yang baik tidak lebih dari 50 cm, sedangkan di tanah biasa jarang mencapai 

kedalaman 30 cm. 
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Batang tanaman nenas berukuran cukup panjang 20-25 cm atau lebih, tebal 

dengan diameter 2,0 -3,5 cm, beruas-ruas (buku-buku) pendek.  Batang sebagai 

tempat melekat akar, daun bunga, tunas dan buah, sehingga secara visual batang 

tersebut tidak nampak karena disekelilingnya tertutup oleh daun.  Tangkai bunga 

atau buah merupakan perpanjangan batang. 

 

Daun nenas tumbuh memanjang sekitar 130-150 cm, lebar antara 3-5 cm atau 

lebih, permukaan daun sebelah atas halus mengkilap berwarna hijau tua atau 

merah tua bergaris atau coklat kemerah-merahan.  Sedangkan permukaan daun 

bagian bawah berwarna keputih-putihan atau keperak-perakan.  Jumlah daun tiap 

batang tanaman sangat bervariasi antara 70-80 helai yang tata letaknya seperti 

spiral, yaitu mengelilingi batang mulai dari bawah sampai ke atas arah kanan dan 

kiri.  Morfologi nenas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
  Sumber: PT. Great Giant Pineapple 

Gambar 1.  Morfologi nenas 
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Bunga bersifat hermaprodit, masing-masing berkedudukan di ketiak daun 

pelindung.  Jumlah bunga membuka setiap hari, berjumlah sekitar 5-10 kuntum.  

Pertumbuhan bunga dimulai dari bagian dasar menuju bagian atas memakan 

waktu 10-20 hari.  Waktu dari menanam sampai terbentuk bunga sekitar 6-16 

bulan. 

 

Berdasarkan habitus tanaman, terutama bentuk daun dan buah dikenal 4 jenis 

golongan nenas, yaitu : Cayene (daun halus, tidak berduri, buah besar), Queen 

(daun pendek berduri tajam, buah lonjong mirip kerucut), Spanyol/Spanish (daun 

panjang kecil, berduri halus sampai kasar, buah bulat dengan mata datar) dan 

Abacaxi (daun panjang berduri kasar, buah silindris atau seperti piramida).  

Varietas cultivar nenas yang banyak ditanam di Indonesia adalah golongan 

Cayene dan Queen.  Golongan Spanish dikembangkan di kepulauan India Barat, 

Puerte Rico, Mexico dan Malaysia.  Golongan Abacaxi banyak ditanam di 

Brazilia.  Dewasa ini ragam varietas/cultivar nenas yang dikategorikan unggul 

adalah nenas Bogor, Subang dan Palembang. 

 

Klasifikasi tanaman nenas adalah: 

Kingdom   : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi    : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Kelas    : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Ordo    : Farinosae (Bromeliales)  

Famili   : Bromiliaceae  

Genus    : Anenas  

Species  : Anenas comosus (L) Merr 
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Tanaman nenas mengandung Bromeilin.  Bromelin merupakan salah satu jenis 

enzim protease sulfhidril yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein 

atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam amino.  Bromelin 

ini berbentuk serbuk amori dengan warna putih bening sampai kekuning-

kuningan, berbau khas, larut sebagian dalam: Aseton, Eter, dan CHCL3, stabil 

pada pH: 3,0 – 5,5.  Suhu optimum enzim Bromelin adalah 50°C- 80°C. 

 

Enzim ini terdapat pada tangkai, kulit, daun, buah, maupun batang tanaman nenas 

dalam jumlah yang berbeda.  Persentase kandungan bromeilin pada daun nenas 

dapat dilihat pada table 1. 

 

Tabel 1.  Persentase kandungan bromeilin pada tanaman nenas 

 

No. Bagian tanaman nenas Persentase 

1. Buah utuh masak 0,060 – 0,080 

2. Daging buah masak 0,080 – 0,125 

3. Kulit buah 0,050 – 0,075 

4. Tangkai 0,040 – 0,060 

5. Batang  0,100 – 0,600 

6. Buah utuh matang 0,040 – 0,060 

Sumber : Murniati (2006) dalam Anja wulan sari 

 

Manfaat dari enzim bromeilin dari tanaman nenas adalah sebagai pelunakan 

daging antemortem pada hakikatnya adalah memberi perlakuan khusus pada 

ternak sebelum ternak di potong.  Caranya, sebelum dipotong ternak diberi 

suntikan larutan enzim pelunak daging yang dimasukkan ke dalam vena jugularis 

(saluran darah). 

Cara penyuntikan antemortem 

a) 10 gram bubuk pelunak daging (bromelin) dicampur dengan 10 gram cairan 

pengencer gliserin 
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b) Campuran tadi dikocok rata hingga berbentuk pasta 

c) Campuran berbentuk pasta kemudian dilarutkan dalam air suling 

(aquades)sebanyak 200 cc, kemudian dikocok sampai terlihat jernih 

d)  Bisa langsung digunakan dengan dosis 2 cc untuk setiap kilogram berat 

ternak  yang akan dipotong 

 

Untuk itu penyuntikan bisa dilakukan pada pembuluh di bawah sayap. Setelah 

penyuntikan dilakukan, itik bisa segera dipotong karena enzim proteolitik sudah 

cukup merata terbagi di seluruh jaringan daging. Namun, apabila itik tidak jadi 

dipotong, enzim tersebut tidak mempunyai pengaruh buruk bagi itik karena 

akhirnya enzim itu akan dikeluarkan lewat kotoran. 

 

Enzim bromelin mampu menguraikan serat-serat daging, sehingga daging menjadi 

lebih empuk.  Untuk keperluan sendiri, cuci dulu nanas sebelum dikupas.  Kalau 

perlu, disikat.  Haluskan kulit nanas dengan blender, isikan ke dalam kotak es (ice 

cube), bekukan dalam feezer. Ambil 2-3 kubus kulit nanas beku campur dengan 

500 gram daging, diamkan selama 30-60 menit pada suhu kamar atau 2-3 jam 

dalam lemari es (refrigerator).  Cuci daging ketika masih utuh. Potong-potong 

sesuai keperluan, lalu empukkan dengan kulit nanas. Setelah kulit nanas 

disisihkan dari daging, daging siap dibumbui.  Kalau hendak mencuci daging 

setelah dicampur kulit nanas, potong-potong daging lebih besar dari keperluan. 

Misalnya daging untuk sate, potong panjang bentuk jari.  Setelah diempukkan 

dengan kulit nanas, cuci daging, lalu potong sesuai keperluan.  Cara ini akan 

menghindari hilangnya terlalu banyak juice daging, sehingga daging bisa tetap 

juicy (tidak kering) dan tetap terasa manis khas daging (Sari, 2012). 
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B. Daun Nenas 

 

 

Daun nenas (pineapple leaves) berbentuk panjang, runcing, berserat, dan berduri.  

Setiap hektar tanaman nenas dihasilkan lebih dari 80 ton daun setiap tahun.  Daun 

nenas merupakan salah satu jenis pakan yang cukup baik bagi ruminansia, 

pemberiannya dapat dilakukan dalam bentuk segar, kering atau silase.  Daun 

nenas yang dikeringkan pemberiannya lebih baik dalam bentuk pellet.  Bagian 

tanaman nenas yang dapat dan tidak dapat digunakan sebagai pakan ternak dapat 

di lihat pada Gambar 2. 

 
   Sumber: PT. Great Giant Pineapple 

Gambar 2.  Bagian tanaman nenas yang dapat dan tidak dapat digunakan 

 sebagai pakan ternak  

 

Daun nenas adalah limbah yang paling banyak dihasilkan dari tanaman nenas.  

Daun nenas cukup potensial untuk dijadikan pakan ternak alternatif, khususnya di 

musim kemarau yang sulit untuk mendapatkan rumput segar.  Sifatnya bulky atau 

cepat mengenyangkan karena tinggi kandungan serat kasar namun rendah protein 

kasar.  Pemanfaatannya masih terbatas sebagai pupuk dan membutuhkan waktu 
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yang relative panjang.  Oleh karena itu, diupayakan cara pemanfaatan limbah 

daun nenas tersebut sebagai salah satu pakan ternak alternative untuk mengatasi 

menumpuknya limbah serta menjadi cadangan pakan dimusim kemarau. 

 

C. Teknologi Pengolahan Bahan Pakan Ternak 

 

 

Pakan mempunyai peranan yang sangat penting didalam kehidupan ternak. Pakan 

adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang mampu 

menyajikan unsur hara atau nutrisi yang penting untuk perawatan tubuh, 

pertumbuhan, penggemukan, reproduksi (birahi, konsepsi, kebuntingan) serta 

laktasi (produksi susu).  Alasan lain mengapa pakan menjadi salah satu faktor 

terpenting selain bibit dan manajemen di dalam pemeliharaan ternak, khususnya 

ternak sapi.  Kita ketahui bahwa biaya pakan merupakan biaya terbesar dari total 

biaya produksi yaitu mencapai 70-80 %.  Kelemahan sistem produksi peternakan 

umumnya terletak pada ketidakpastian tatalaksana pakan dan kesehatan.  

Keterbatasan pakan menyebabkan daya tamping ternak pada suatu daerah 

menurun atau dapat menyebabkan gangguan produksi dan reproduksi yang 

normal. 

 

Hal ini antara lain dapat diatasi bila potensi pertanian/industri maupun limbahnya 

ikut dipertimbangkan dalam usaha peternakan.  Ini tidak menjadi suatu yang 

berlebihan mengingat Indonesia merupakan negara agraris.  Asalkan kita tahu 

secara tepat nilai guna dan daya gunanya serta tahu teknologi yang tepat pula 

untuk mengelolanya agar lebih bermanfaat. 
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Salah satu teknik pengolahan pakan adalah dengan cara fermentasi.  Menurut 

Winarno dkk (1980), fermentasi adalah segala macam proses metabolic dengan 

bantuan enzim dari mikroba (jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, 

hidrolisasi, dan reaksi kimia lainnya sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu 

substrat organik dengan menghasilkan produk tertentu dan menyebabkan 

terjadinya perubahan sifat bahan tersebut. 

 

Mikroba yang banyak digunakan sebagai inokulum fermentasi adalah kapang, 

bakteri, khamir, dan ganggang.  Pemilihan inokulum yang akan digunakan lebih 

berdasarkan pada komposisi media, teknik proses, aspek gizi, dan aspek ekonomi 

(Tannenbeum, dkk., 1975).  Bahkan dewasa ini mikroba sebagai probiotik dengan 

berbagai merk dagang dapat diperoleh dengan mudah.  Fermentasi dilakukan 

dengan cara menambahkan bahan mengandung mikroba proteolitik, lignolitik, 

selulolitik, dan bersifat fiksasi nitrogen non simbiotik (contohnya : starbio, 

starbioplus, EM-4, dan lain-lain). 

 

Fermentasi yang dilakukan dengan menggunakan jamur, merupakan salah satu 

pengolahan yang memungkinkan terjadinya peningkatan pemanfaatan pakan 

berserat kasar tinggi, karena aktivitas dari jamur memungkinkan terjadinya 

perombakan terhadap komponen bahan yang sulit dicerna.  Judoamidjojo, et. al., 

(1992) mengatakan bahwa pada dasarnya teknologi fermentasi adalah upaya 

manusia untuk mencapai kondisi optimal agar proses fermentasi dapat 

memperoleh hasil yang maksimal serta sesuai dengan target yang direncanakan 

secara kualitatif maupun kuantitatif.  Kemampuan mikroba untuk tumbuh dan 

membentuk produk fermentasi dipengaruhi oleh zat makanan seperti sumber 
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karbon, nitrogen, oksigen, vitamin, dan mineral.  Faktor lain yang juga 

berpengaruh adalah pH media, temperatur, kadar air, dan aerasi (Tarigan, 1988).  

 

Untuk menghasilkan produk bioproses yang ideal perlu diketahui lama waktu 

fermentasi.  Produk fermentasi yang diharapkan mempunyai kandungan lignin 

yang lebih rendah tetapi kandungan selulosa yang tetap tinggi.  Kehilangan 

nutrien dan rasio selulosa lignin merupakan indikator utama keberhasilan proses 

fermentasi. 

 

D. Trametes sp 

 

 

Jamur Trametes versicolor termasuk dalam family Polyporaceae (Poly : banyak; 

Pore : Pori).  Poro-pori dapat berukuran sangat kecil ataupun besar yang berfungsi 

sebagai tempat untuk keluarnya spora yang akan terbang. Letak pori ini berada di 

sisi belakang badan buah (Basidiokarpa).  Wood dan Stevens (1996) 

mengemukakan bahwa pori jamur ini memiliki ukuran 4-6 x 1,5-2,5 µm, 

berbentuk silindrikal berliku yang ramping, permukaan halus, 

hyaline/hymeniumnya berwarna putih hingga kuning pucat dalam lapisannya.  

Nama lain dari jamur ini adalah Turkey tail.  Nama ini diberikan karena jamur ini 

memiliki badan buah yang menyerupai miniature dari ekor kalkun yang sedang 

menggeliat.  Jenis jamur ini merupakan salah satu jamur yang paling banyak 

dijumpai didunia.  Selain pori, bagian yang dapat diidentifikasi adalah teksturnya 

(konsistensinya) yang berbentuk seperti kulit.  Hal inilah yang membedakan 

dengan genus Ganoderma yang berbentuk daging.  Tekstur jamur ini dikatakan 

demikian karena apabila kita mengoyak badan jamur sama halnya dengan 

mengoyak kulit kita.  Pada badan jamur terlihat zonasi pertumbuhan jamur, hal ini 
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menandakan umur jamur.  Satu lingkaran menandakan bahwa jamur tersebut telah 

melewati satu musim.  Jadi, zonasi tersebut akan bertambah setiap musimnya.  

Jenis jamur Trametes versicolor disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Sumber: Wood dan Stevens (1996) 

Gambar 3.  Trametes versicolor 

 

Klasifikasi jamur jenis ini adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Fungi 

Division  : Basidiomycota 

Class   : Hymenomycetes 

Ordo   : Aphyllophorales 

Family  : Polyporaceae 

Genus   : Trametes 

Species  : Trametes versicolor 

 

Adapun ciri-ciri jamur jenis ini adalah warna coklat keputih-putihan hingga putih 

kekuningan dengan tepi bergerigi, permukaan badan buah jamur berbulu, jamur 

tidak memiliki tangkai, langsung melekat pada kayu, teksturnya menyerupai kulit, 
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pada badan jamur terlihat zonasi pertumbuhan jamur, dan bentuk 

basidiokarpa/badan buah seperti ekor kalkun yang sedang menggeliat. 

 

Warna dari jamur ini yang ditemukan adalah coklat keputih-putihan dengan tepi 

yang bergerigi dan warna yang lebih muda (putih kekuningan).  Namun warna ini 

tidak dapat dijadikan acuan utama dalam mengidentifikasi jamur.  Perbedaan 

warna disebabkan karena intensitas cahaya matahari.  Permukaan buah badan 

jamur ini berbulu, hal ini dapat dirasakan langsung dengan perabaan.  Jamur ini 

tidak memiliki tangkai, namun langsung melekat pada kayu. 

 

Berdasarkan bentuk penyerangannya, Trametes versicolor termasuk kedalam jenis 

jamur White-rot fungi.  Jamur ini merombak lignin dan sebagian selulosa.  Kayu 

yang diserang akan berwarna putih.  Pelapukan kayu oleh jamur terbagi dalam dua 

(2) tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjut.  Pada tahap awal akan terjadi 

perubahan warna dan pengerasan pada permukaan kayu.  Setelah tingkat 

permulaan dilalui, kayu terlihat semakin berubah baik warna maupun sifat 

fisiknya hingga pada akhirnya struktur dan penampilan kayu berubah secara total.  

Tahap ini disebut sebagai pelapukan tingkat lanjut (advanced decay) dimana 

kekuatan kayu berkurang sedemikian rupa sehingga mudah sekali dihancurkan 

dengan menggunakan tangan.  Serangan tersebut berpengaruh pada berat kayu, 

dimana kayu yang terserang beratnya akan ringan, hal ini disebabkan oleh 

hilangnya lignin dan selulosa (Iswanto, 2009). 
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E. Analisis Proksimat 

 

 

Proximate berasal dari Bahasa Latin yaitu Proximus yang berarti terdekat.  Arti 

kata tersebut sesuai dengan besarnya nilai kandungan zat makanan yang diperoleh 

dalam analisis tersebut bukan nilai sebenarnya, tetapi merupakan nilai-nilai yang 

mendekati nilai sebenarnya. oleh karena itu hasilnya disebut dengan kadar.  

Pengelompokan zat makanan suatu pakan atau ransum menurut analisis proksimat 

digambarkan pada Gambar 4. berikut ini. 

 

Pakan 

 

 

Air  Bahan Kering 

 

 

Abu   Bahan Organik 

 

 

Protein   Bahan Organik Tanpa Nitrogen 

 

 

Lemak    Karbohidrat 

 

 

Serat Kasar    Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

Gambar 4.  Bagan zat-zat makanan pakan menurut Metode Weende 

 

Analisis proksimat memiliki manfaat sebagai penilaian kualitas pakan atau bahan 

pangan terutama pada standar zat makanan yang seharusnya terkandung di 

dalamnya.  Selain itu, manfaat dari analisis proksimat adalah dasar untuk 

formulasi ransum dan bagian dari prosedur untuk uji kecernaan.  Zat gizi sangat 

diperlukan oleh hewan untuk pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan hidup 
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pokok.  Makanan ternak berisi zat gizi untuk kebutuhan energi dan fungsi-fungsi 

di atas, tetapi setiap ternak kandungan zat gizi yang dibutuhkannya berbeda-beda. 

 

Analisis yang dilakukan analisis proksimat hanya mencakup analisis terhadap air, 

abu/ mineral, protein, lemak, dan serat kasar.  Selama ini, pakan konsentrat dan 

hijauan banyak dianalisis dengan menggunakan analisis proksimat.  Besarnya 

nilai kandungan zat makanan yang diperoleh pada analisis proksimat, bukan nilai 

yang sebenarnya, tetapi mendekati.  Analisis proksimat selama ini digunakan 

untuk menganalisis baik pakan berupa konsentrat maupun hijauan(Tillman,1998). 

 

1. Bahan Kering 

Bahan kering merupakan salah satu hasil dari pembagian fraksi yang berasal dari 

bahan pakan setelah dikurangi kadar air.  Dalam analisa ini menggunakan alat 

yang berupa oven 105
0
C, timbangan analitik, cawan porselin, deksikator dan 

penjepit.  Masing-masing dari alat ini mempunyai fungsi sesuai dengan kebutuhan 

dalam analisa bahan kering seperti misalnya cawan porselin digunakan untuk 

tempat sampel yang akan dianalisa setelah penimbangan.  Oven digunakan untuk 

memanaskan sampel yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air.  Pada 

prinsipnya dalam analisa bahan kering ini adalah dengan pemanasan 

menggunakan oven 105
0
C selama 4 jam dengan sampel 1-2 gram diharapkan 

kadar air dalam bahan pakan akan menguap sehingga yang tersisa hanyalah bahan 

kering dan cawan.  Untuk mendapatkan hasil dari bahan kering makan bahan 

kering dan oven dikurangi dengan berat cawan pertama kali ditimbang sebelum 

diberi sampel.  
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Secara rinci prosedur dari analisa bahan kering sebagai berikut : 

1. timbang cawan porselin; 

2. tambahkan sampel dan ditimbang; 

3. masukkan kedalam oven 105
0
C selama 4 jam; 

4. masukkan desikator selama 1 jam, lalu ditimbang. 

 

Analisa bahan kerining ini mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia 

peternakan khususnya karena tidak semua ternak mampu mengkonsumsi pakan 

dalam bentuk segar sehingga perlu diketahui kandungan BK dalam bahan pakan 

tersebut. 

 

2. Kadar Abu 

Abu merupakan sisa pembakaran dalam tanur pada suhu 600
0
C.  Pada suhu yang 

sangat tinggi ini, semua bahan organik (karbohidrat, lemak, dan protein) akan 

terbakar habis dan sisanya berupa abu yang merupakan bahan anorganik yang 

banyak mengandung mineral.  Mineral dapat ditentukan dari kadar abu dengan 

menggunakan prosedur analisis mineral yang dibutuhkan, seperti Ca dan P.  

Mineral lainnya seperti Fosfat anorganik dapat ditentukan menggunakan alat 

spektrofotometer UV-VIS. 

 

Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macan bahan dan cara 

pengabuanya.  Kadar abu ada hubunganya dengan mineral suatu bahan.  Mineral 

yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam yaitu garam 

organik dan garam anorganik.  Garam organik misalnya garam-garam asam 

mallat, oksalat, asetat, pektat, sedngkan garam anorganik antara lain dalam bentuk 

garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, nitrat.  Selain kedua garam tersebut, 
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kadang-kadang mineral berbentuk sebagai senyawaan komplek yang bersifat 

organik.  Apabila akan ditentukan jumlah mineralnya dalam bentuk aslinya 

sangatlah sulit, oleh karena itu biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa 

pembakaran garam mineral tersebut, yang dikenal dengan  pengabuan 

(Sudarmadji, 2003). 

 

Penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk menentukan baik tidaknya suatu proses penggolahan; 

b. Untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan 

c. Untuk memperkirakan kandungan buah yang digunakan untuk membuat jelly. 

Kandungan abu juga dapat dipakai untuk menentukan atau membedakan fruit 

uinegar (asli) atau sintesis; 

d. Sebagai parameter nilai bahan pada makanan. Adanya kandungan abu yang 

tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau 

kotoran lain ( Irawati, 2008 ). 

 

Penentuan kadar abu adalah mengoksidasikan senyawa organik pada suhu yang 

tinggi, yaitu sekitar 500-600°C dan melakukan penimbangan zat yang tinggal 

setelah proses pembakaran tersebut.  Lama pengabuan tiap bahan berbeda–beda 

dan berkisar antara 2-8 jam.  Pengabuan dilakukan pada alat pengabuan yaitu 

tanur yang dapat diatur suhunya.  Pengabuan diangap selesai apa bila diperoleh 

sisa pembakaran yang umumnya bewarna putih abu-abu dan beratnya konstan 

dengan selang waktu 30 menit.  Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam 

keadan dingin,untuk itu krus yang berisi abu diambil dari dalam tanur harus lebih 

dahulu dimasukan ke dalam oven bersuhu 105°C agar suhunya turun 
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menyesuaikan degan suhu didalam oven,barulah dimasukkan kedalam desikator 

sampai dingin,barulah abunya dapat ditimbang hingga hasil timbangannya 

konstan (Anonim, 2010).   

 

Rumus untuk menghitung kadar abu adalah sebagai berikut. 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑢  % =   
𝐴

𝐵
 ×100%  

Keterangan   :  A = banyaknya abu (gram) 

 B = banyaknya sampel awal (gram) 

 

3. Kadar Serat Kasar 

Karbohidrat bermacam-macam jenisnya dan bervariasi pula manfaatnya bagi 

tubuh.  Mencermati hal tersebut, maka karbohidarat dibagi menjadi 2 fraksi, yaitu 

fraksi serat kasar (SK) atau crude fiber (CF) yang sukar dicerna dan fraksi Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) atau Nitrogen Free Extract (NFE) yang bersifat 

mudah dicerna.  Serat kasar diduga kaya akan lignin dan selulosa, sehingga sulit 

dicerna.  Prinsip di dalam analisis kadar serat kasar, yaitu semua zat yang hilang 

pada waktu pemijaran dalam tanur pada suhu 600
0
 C selama 2 jam, sesudah 

mengalami pencucian dengan asam kuat encer dan basa kuat encer. 

 

Pengukuran Kadar Serat Kasar berdasarkan Tillman, et all (1989) dilakukan 

dengan rumus :  

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝐾 =  
 𝐷 − 𝐶 − (𝐹 − 𝐸)

𝐵 − 𝐴
 𝑥 100% 
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Keterangan : Kadar SK : Kadar Serat Kasar (%) 

  A   : Bobot Kertas (gram)   

  B   : Bobot kertas berisi sample analisa (gram) 

  C   : Bobot kertas saring whatman ashless (gram) 

 D   : Bobot kertas saring whatman ashless berisi residue 

  (gram) 

  E   : Bobot cawan porselein (gram) 

  F   : Bobot cawan porselein berisi abu (gram) 


