
membutuhkan energi dari substratdengan cara mendegradasi
molekul kompleks menjadi rielekut
sederhana. Dengan Uantuan
enzim-enzim yang dimilikinya
antara lain invertase,posfolipase
dan protease. Selanjutnya gtu'tosa
dan gliserol masuk t<e Oatjm latuiglikolisis menjadi asam pituvat lalu
masuk ke siklus Krebs dihasitkan
energi berupa ATp. pada Faktoryang berpengaruh terhadap
fermentasi meliputi waktu, 

""."riatau pembalikan dan aktivitas
mikroba. Oksigen dibutuhkan untuk
pertumbuhan kapang. Atiran udara
yang terlalu cepat menyebabkan
proses metabolisme akan berjalan
cepat .sehingga dihasilkan plnas
yang dapat merusak pertumbuhan
kapang. Oleh karena itu apabita
digunakan kantong plastik sebagaibahan pembungkusnya ,a-k,
sebaiknya pada kantong tersebut
diberi lubang dengan jaiak antara
lubang yang satu dengan lubanj
lainnya sekitar 2 cm. Uip air yani
berlebihan akan menghamba-t
pertumbuhan kapang. Hal ini
disebabkan karena letiap jenii
kapang mempunyai Aw optimum

r?jl5az,zoozl 
pertumbuhannva

4.2. Kadar Protein Kasar

Rerata kadar protein kasar
onggok terfermentasi tertinggi
diperoleh pada perlakuan p -iif
sebesar 1O,Z34l o/o dan terendah
diperoleh pada perlakuan onggok
terferme.nasi spontan tanpa -Lgi
tempe (P l) yaitu sebesar T,1Z69-

Hasil analisis varian
menunjukkan bahwa pengaruh
perlakuan berbeda nyata 

-( p.
0,05) terhadap kadar protein kasar
onggok. perbedaan ini diduga
disebabkan karena perbedaln
material yang ditambahkan , yangpada gilirannya mengat<ibjtkai
tgrjadi perbedaan laJu reaksi
aktivitas mikrobial.

Dari hasil ujijarak berganda
Duncan thmpak bahwa -antai
perlakuan masing masing
menunjukkan perbedaan yand
nyata. Kadar protein pertai<uai
tanpa urea lebih rendah dariperlakuan lainnya. Hal ini
disebabkan karena tidak ada
sumber N lain selain yang berasal
dari .substratnya sendiri yaitu
onggok.

Pada perlakuan ll kadar
protein lebih rendah dibandingkan
perlakuan lll karena FaOa
perlakuan ll pemanfaatan sumber
N anorganik yaitu urea lebih 

""p"i,namun proses penguapan
amoniakpun juga lebih cepat,
sedangkan pemanfaatan sumber Nj
gjga.nik yaitu tepung ikan(Perlakuan lll) membutuhkan
waktu yang lebih lama dalam
proses deaminasi. Bahan organik
memerkukan waktu untuk
pemecahan senyawa kompleksmenjadi senyawa
sederhana.Dalam hal ini kapang
Rhyzopus sp perlu mengeluarkai
enzim protease untuk memecah
protein menjadi Asam amino.
Niterogen dari asam amino inilah
yang dimanfaatkan oleh mikroba
untuk dibentuk menjadi protein
tubuhnya. Proses ini berjalan lebihlambat dibandingkan paOa
penggunaan urea dimana N dapat
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