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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam usaha 

peternakan.Ketersediaan pakan hijauan berfluktuasi, berlimpah pada musim hujan 

dan terjadi kekurangan saat kemarau (Islamiyati, 2010). Hal tersebut menjadi 

hambatan sekaligus tantangan bagi para peternak untuk tetap menyediakan pakan 

dengan kandungan protein yang tinggi, murah dan berkelanjutan.(Nelson, 2011), 

penyediaan pakan telah bergeser kepada upaya eksplorasi dan pemanfaatan bahan 

pakan nonkonvensional dengan nilai kompetisi yang masih rendah.Pemanfaatan 

limbah hasil perkebunan atau limbah agroindustri berfungsi sebagai sumber pakan 

bagi ternak ruminansia. Efektif tidaknya pemanfaatan suatu limbah faktor penentu 

utamanya adalah ketersediaan bahan, harga dan kandungan nutrien. Limbah 

perkebunan sebagai pakan ternak salah satunya adalah kulit buah kakao ( 

Theobroma cacao ), ( Mujnisa, 2007). Wulan (2001), menyatakan bahwa kulit 

buah kakao adalah limbah utama hasil pengolahan buah kakao yang sangat 

potensial untuk dimanfaatkan, diantaranya sebagai sumber pakan ternak ruminansia. 

Produksi kakao yang meningkat setiap tahunnya berpotensi menghasilkan 

limbah yang terus meningkat pula, apabila tidak diolah dan dimanfaatkan secara 

baik dapat berpotensi sebagai polutan.Pengolahan yang dapat dilakukan terhadap 

kulit biji kakao yaitu dengan teknologi fermentasi. 

Fermentasi adalah suatu metode untuk meningkatkan kandungan gizi dan 

nilai manfaat dari bahan asal.Tujuan fermentasi disamping untuk pengawetan juga 

dapat untuk meningkatkan protein kasar dan palatabilitas karena mengubah aroma 

lebih baik dari bahan asal. Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan yang 
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berkualitas rendah serta berfungsi dalam pengawetan bahan  dan merupakan suatu 

cara untuk menghilangkan zat antinutrisi yang terkandung dalam suatu bahan 

pakan (Anonim, 2009). 

Kulit biji kakao belum dimanfaatkan secara optimal dan nilai ekonomisnya 

rendah. Sejauh ini  kulit biji kakao hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan 

kompos. Kulit biji kakao adalah kulit tipis, lunak dan agak berlendir yang 

menyelubungi keping biji kakao.Persentasenya berkisar 10-16% dari keseluruhan 

bagian biji kakao kering (Fowler, 2009). 

Kulit biji kakao yang cukup potensial tersebut belum termanfaatkan secara 

optimal. Maka perlu dilakukan penelitian pengaruh lama waktu fermentasi dan 

jenis starter terhadap kadar bahan organik dan protein kasar kulit biji kakao. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah lama fermentasi kulit biji kakao berpengaruh terhadap kadar 

bahan organik dan protein kasar? 

2. Apakah jenis starter untuk fermentasi kulit biji kakao berpengaruh 

terhadap kadar bahan organik dan protein kasar ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara lama fermentasi dengan jenis starter 

fermentasi kulit biji kakao berpengaruh terhadap kadarbahan organik dan 

protein kasar?  
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi kulit biji kakao terhadap 

kadar bahan organik dan protein kasar.  

2. Untuk mengetahui pengaruh jenis starter fermentasi kulit biji kakao 

terhadap kadar bahan organik dan protein kasar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi lama fermentasi dan jenis starter 

fermentasi kulit biji kakao terhadap kadar bahan organik dan protein kasar. 

1.4 Sasaran  

   Sasaran yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang peternakan khususnya tentang penggunaan kulit biji kakao 

fermentasi untuk ternak. 

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk menggunakan kulit biji kakao 

fermentasi sebagai pakan ternak pengganti hijauan untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas susu sapi / kambing. 


