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MINYAK KELAPA MURNI MENJADI PAKAN 

(Fermented Virgin Coconut Oil Waste Product as Feed Source) 
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Kampus Peneltian Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No. 12, Bogor 

ABSTRACT 

Processing of virgin coconut oil (VCO) resulted is coconut waste. Coconut waste product still contain 
high nutrient especially protein. Therefore this waste can be used as animal feed. Moreover fermentation 
using Aseprgillus niger improve its quality. Stages of fermentation include aerob fermentation and anaerob 
fermentation (enzymatic process). Results show that fermentation process increases protein content, decreases 
lipid content and improves digestibility. Protein content increases by 130% from 11.35% to 26.09%. Lipid 
content decreases by 11.39%. The dry matter and organic matter digestibility increase respectively form 
78.99% and 98.19% to 95.1 and 98.82%. The fermented product is save for livestock since the aflatoxin 
content is < 20 ppb. 
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ABSTRAK 

Pengolahan minyak kelapa murni menghasilkan produk samping berupa ampas kelapa. Ampas kelapa 
yang dihasilkan masih memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi terutama protein. Hal ini menyebabkan 
ampas kelapa berpotensi untuk diolah menjadi pakan. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk 
mengolah ampas kelapa menjadi pakan adalah dengan fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan 
menggunakan spora Aspergillus niger. Proses fermentasi dilakukan secara bertahap, yaitu dengan fermentasi 
aerob kemudian dilanjutkan dengan fermentasi anaerob (proses enzimatis). Hasil analisa menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan kadar protein ampas kelapa setelah fermentasi dari 11,35% menjadi 26,09% atau sebesar 
130% dan penurunan kadar lemak sebesar 11,39%. Kecernaan bahan kering dan bahan organik meningkat 
masing-masing dari 78,99% dan 98,19% menjadi 95,1% dan 98,82%. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa pakan yang dihasilkan cukup aman untuk ternak, yaitu dengan kandungan aflatoksin < 20 ppb. 

Kata Kunci: Ampas Kelapa, Fermentasi, Pakan 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) 
termasuk jenis tanaman palma yang memiliki 
multi fungsi karena hampir semua bagian dari 
tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Tanaman 
ini banyak dijumpai di Indonesia yang 
merupakan penghasil kopra terbesar kedua di 
dunia, sesudah Phillipina. Usaha budidaya 
tanaman kelapa melalui perkebunan terutama 
dilakukan untuk memproduksi minyak kelapa 
yang berasal dari daging buahnya dengan hasil 
samping berupa ampas kelapa. 

Pada proses pembuatan minyak kelapa 
murni (Virgin Coconut Oil), daging kelapa 

segar yang telah diparut kemudian dikeringkan 
dan dipres hingga minyaknya terpisah. Hasil 
samping dari proses pembuatan minyak kelapa 
murni ini adalah ampas kelapa. Ampas kelapa 
hasil samping pembuatan minyak kelapa murni 
masih memiliki kandungan protein yang cukup 
tinggi. Hal ini menyebabkan ampas kelapa 
berpotensi untuk dimanfaatkan dan diolah 
menjadi pakan. Menurut DERRICK (2005), 
protein kasar yang terkandung pada ampas 
kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya 
yang mudah dicerna merupakan suatu 
keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas 
kelapa sebagai bahan pakan pedet (calf), 
terutama untuk menstimulasi rumen. 
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Fermentasi merupakan salah satu cara 
untuk mengolah ampas kelapa menjadi bahan 
pakan. Pada proses fermentasi terjadi reaksi 
dimana senyawa komplek diubah menjadi 
senyawa yang lebih sederhana dengan 
membebaskan molekul air. Fermentasi dengan 
menggunakan kapang memungkinkan 
terjadinya perombakan komponen bahan yang 
sulit dicerna menjadi lebih mudah dicerna, 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
nutrisinya (SUPRIYATI et al., 1999). Kualitas 
fermentasi tergantung pada jenis mikroba serta 
medium padat yang digunakan. Perlakuan 
fermentasi pada pembuatan pakan telah 
dicobakan pada penelitian sebelumnya. 
Penelitian yang dilakukan PURWADARIA et al. 
(1995) menyebutkan bahwa bungkil kelapa 
yang difermentasi dengan Aspergillus niger 
mampu meningkatkan kadar protein dan daya 
cerna pakan yang dihasilkan. Aspergillus niger 
yang digunakan dapat memproduksi enzim 
lipase, sehingga lemak yang terdapat di dalam 
bungkil dapat berkurang. Lemak yang 

terkandung di dalam bungkil kelapa dapat 
mempengaruhi daya cerna. Lebih lanjut 
dijelaskan oleh HELMI et al. (1999) bahwa 
aktivitas enzim lipase selama fermentasi akan 
menurunkan kadar lemak bungkil kelapa 
sebesar 52,3% dan 61,6%. 

Proses pembuatan ampas menjadi pakan 
dilakukan secara fermentasi menggunakan 
spora Aspergillus niger. Penggunaan cara ini 
dapat mempengaruhi kandungan nutrisi produk 
pakan. Kadar lemak yang masih tinggi dapat 
dikurangi dengan adanya aktivitas enzim lipase 
dari Aspergillus niger selama fermentasi. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pengolahan ampas kelapa menjadi 
pakan dilakukan di Laboratorium Balai Besar 
Litbang Pascapanen Pertanian Bogor pada 
tahun 2005 sebagai bagian dari kegiatan 
Pengembangan Teknologi Pengolahan Minyak 
Kelapa Murni dan Produk Turunannya. 

ampas kelapa (1 kg) dikeringkan 
 

dihaluskan + 800 ML air 
 

kukus 30 menit 
 

dinginkan di atas plastik formika 
 

mineral (36 g (NH4)2SO4 + 20 g Urea + 7,5 g NaH2PO4 +2,5 g MgSO4 + 0,75 g KCl)  
+ 8 g spora Aspergillus niger 

 
aduk sampai dengan homogen 

 
tempatkan pada baki plastik dengan ketebalan 1 cm 

 
fermentasi secara aerob pada suhu kamar  2 hari 

 
proses enzimatis dengan dibungkus dengan plastik, padatkan tanpa udara 

 
inkubasi suhu ruang 2 hari 

 
dikeringkan, digiling dan disimpan 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan pakan dari ampas kelapa 

Sumber: Modifikasi PURWADARIA et al. (1995) 
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Bahan baku yang digunakan adalah ampas 
kelapa hasil samping pengolahan minyak 
kelapa murni di Cianjur Selatan dan spora 
Aspergillus niger yang diperoleh dari Balitnak 
Ciawi. Bahan kimia yang digunakan adalah 
(NH4)2SO4, urea, NaH2PO4, MgSO4, dan KCl, 
serta bahan kimia lain yang digunakan untuk 
analisis. 

Alat-alat yang digunakan adalah timbangan 
kasar, timbangan analitik, kompor, pengukus, 
pengaduk, nampan, nampah, plastik, ember, 
dan alat-alat lain yang digunakan untuk analisa. 

Proses pengolahan ampas kelapa menjadi 
pakan dilakukan secara fermentatif, yaitu 
dengan menggunakan spora Aspergillus niger. 
Diagram alir pengolahan ampas kelapa 
menjadi pakan ternak terlihat pada Gambar 1. 
Ampas kelapa ditambah air, diaduk dan 
dikukus. Setelah didinginkan hingga mencapai 
suhu ± 70°C diaduk bersama campuran 
mineral, ditambahkan spora Aspergillus niger 
dan diaduk kembali sampai merata. Adonan 
kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan 
difermentasi secara aerob dan anaerob. Ampas 
hasil fermentasi kemudian dikeringkan dan 
dikemas dalam wadah plastik. 

Analisis yang dilakukan meliputi Analisis 
Proksimat; Asam Amino (Thin Layer 
Chromatography); Aflatoksin (High 
Performance Liquid Chromatography); 
Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 
(menggunakan metode Tillay dan Terry yang 
dimodifikasi oleh Van Soest yang dilakukan di 
Laboratorium Puslitbangnak Bogor). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik kimia ampas kelapa segar 

Hasil analisis proksimat ampas kelapa 
seperti disajikan pada Tabel 1. Dari hasil 
analisis diketahui bahwa ampas kelapa sebagai 
produk samping pengolahan minyak kelapa 
murni memiliki kadar protein kasar masih 
relatif tinggi yaitu sebesar 11,35% dengan 
kadar lemak kasar 23,36%. Protein merupakan 
salah satu komponen yang terpenting pada 
pakan sehingga tingginya kadar protein pada 
ampas kelapa merupakan suatu keuntungan 
untuk diolah menjadi pakan. Namun demikian, 
lemak yang cukup tinggi merupakan kendala 
pada pengolahan ampas kelapa yang akan 

diolah menjadi pakan karena akan 
mempengaruhi kualitas pakan yang dihasilkan 
terutama dalam mempengaruhi umur simpan 
dan daya cerna pakan. 

Tabel 1. Hasil analisis proksimat terhadap ampas 
kelapa segar 

Komposisi Kadar (%) 

Kadar air 
Protein kasar 
Lemak kasar 
Serat makanan 
Serat kasar 
Kadar abu 
Kecernaan bahan kering in vitro 
Kecernaan bahan organik in vitro 

11,31 
11,35 
23,36 
5,72 
14,97 
3,04 
78,99 
98,19 

Karakteristik fisik dan kimia ampas kelapa 
setelah difermentasi 

Komposisi kimia ampas kelapa setelah 
difermentasi seperti disajikan pada Tabel 2. 
Fermentasi merupakan salah satu metode yang 
digunakan dalam mengolah ampas kelapa 
menjadi pakan dengan menggunakan spora 
Aspergillus niger. Proses fermentasi dilakukan 
dalam 2 tahapan, yaitu fermentasi aerob dan 
fermentasi an aerob (proses enzimatis), 
sebelumnya telah dilakukan pada bungkil 
kelapa (PURWADARIA et al., 1995; HELMI et al. 
1999). Pertumbuhan Aspergillus niger pada 
proses fermentasi ditandai dengan adanya 
miselium. Secara visual pertumbuhan miselium 
dapat dilihat dengan timbulnya serabut-serabut 
menyerupai benang halus dan memadatnya 
ampas. Perlakuan fermentasi menghasilkan 
struktur, warna, bau, dan juga komposisi kimia 
yang berbeda dari ampas kelapa yang belum 
difermentasi, terutama dalam meningkatkan 
kadar protein dan menurunkan lemak. 

Fermentasi juga menyebabkan kehilangan 
berat kering pada ampas, yaitu sebesar 16,67% 
pada ampas yang telah difermentasi secara 
aerob dan 5% setelah proses enzimatis. 
Analisis yang dilakukan terhadap kehilangan 
bahan kering menunjukkan terjadinya 
kehilangan bobot air selama proses fermentasi. 
Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan 
senyawa komplek menjadi senyawa yang lebih 
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sederhana selama proses fermentasi, dimana 
pada saat itu juga terjadi pelepasan molekul air. 
Secara visual pelepasan molekul air dapat 
terlihat dengan adanya air pada plastik yang 
digunakan sebagai wadah/tempat ampas 
difermentasi. 

Tabel 2. Hasil analisis kandungan kimia ampas 
kelapa hasil fermentasi 

Komposisi Kadar 

Kadar air (%) 8,32 
Protein (%) 26,09 
Asam amino (%)  

asam aspartat 0,16 
asam glutamat 1,268 
serin 0,216 
glisin 0,132 
histidin 0,213 
arginin 0,681 
threonin 0,229 
alanin 0,214 
prolin 0,303 
tirosin 0,277 
valin 0,300 
methionin 1,224 
sistin 0,164 
isoleusin 0,249 
leusin 0,825 
phenilalanin 0,324 
lisin 0,315 
Lemak (%) 20,70 

Aflatoksin (ppb)  
B1 < 4 
B2 < 3 
G1 < 4 
G2 < 3 

Kecernaan Bahan Kering 
in vitro (%) 

95,1 

Kecernaan bahan organik 
in vitro (%) 

98,82 

Fermentasi ampas kelapa juga mampu 
meningkatkan kecernaan bahan kering dan 
bahan organik, dimana komponen ini 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 
pakan tersebut dapat dipergunakan dan dicerna 
oleh ternak. Hasil analisa menunjukkan bahwa 
kecernaan bahan kering (KCBK) dan bahan 
organik (KCBO) secara in vitro ampas kelapa 
sebelum dan setelah difermentasi cukup tinggi 
(Tabel 1 dan 2). Peningkatan kecernaan bahan 
kering ampas setelah difermentasi 
menunjukkan adanya proses pemecahan bahan 
yang tidak dapat dicerna.  Penggunaan suhu 
ruang pada proses enzimatis juga mendukung 
diperolehnya nilai kecernaan yang tinggi 
(SUPRIYATI et al., 1999). PURWADARIA et al. 
(1995) menerangkan bahwa pada proses 
enzimatis bungkil kelapa ternyata suhu kamar 
lebih efektif dibandingkan dengan suhu 50°C. 
Menurut SUDARMADJI et al. (1989) efektifitas 
proses enzimatis juga dipengaruhi oleh suhu 
optimum berkembangnya Aspergillus niger 
yaitu 35 – 37°C. 

Aflatoksin merupakan toksin yang 
dihasilkan oleh jenis kapang Aspergillus 
terutama Aspergillus flavus dan memiliki daya 
racun yang cukup tinggi. Kandungan aflatoksin 
pada pakan dapat dijadikan indikator aman 
tidaknya pakan tersebut untuk diberikan 
kepada ternak. Hasil analisis terhadap 
aflatoksin produk hasil fermentasi ampas 
kelapa yang dilakukan pada penelitian ini 
mempunyai kandungan aflatoksin yang relatif 
aman untuk ternak, dimana ambang batas yang 
diijinkan untuk pakan ternak yaitu pakan 
dengan kandungan Aflatoksin < 20 ppb. 

KESIMPULAN 

1. Ampas kelapa fermentasi mempunyai 
potensi sebagai pakan karena memiliki 
kadar protein 26,9%; Kecernaan bahan 
kering in vitro 95,1% dan kecernaan 
bahan organik in vitro 98,82%. 

2. Proses fermentasi dapat menurunkan 
kadar lemak ampas kelapa sebesar 
11,39%. 

3. Pakan yang dihasilkan dalam proses 
fermentasi ini cukup aman untuk 
dikonsumsi olah ternak karena memiliki 
kandungan aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 
pakan < 20 ppb. 
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