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Intisari

Biji karet merupakan salah satu bahan pakan hasil sampingan dari
perkebunan karet yang belum banyak dimanfaatkan. Salah satu penggunaan biji karet
adalah sebagai pakan ternak unggas sumber protein. Kelemahan dari biji karet
sebagai pakan ternak adanya faktor pembatas atau anti nutrisi yaitu asam sianida
yang disebut linamarin. Tujuan penelitian untuk mengetahui lama perendaman yang
optimal guna menurunkan kandungan senyawa HCN dan pengaruhnya terhadap
kandungan bahan kering dan bahan organik pada tepung biji karet. Perlakuan yang
digunakan meliputi P0 (Tepung biji karet tanpa perendaman), P1 (Tepung biji karet
yang direndam selama 15 menit ), P2 (Tepung biji karet yang direndam selama 30
menit), P3 (Tepung biji karet yang direndam selama 45 menit). Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan.
Data yang diperoleh dilakukan analisis ragam (ANOVA). Bila terdapat pengaruh
nyata maka dilanjutkan dengan uji jarak Duncan. Peubah yang diamati adalah
kandungan HCN, bahan kering, dan bahan organik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa lama perendaman tepung biji karet secara nyata mengalami penurunan
kandungan asam sianida (HCN) masing-masing sebesar 1.613%, 0.613%, dan
0.181%, serta nyata menurunkan kandungan bahan kering dan tidak berpengaruh
nyata terhadap kandungan bahan organik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
perendaman tepung biji karet selama 45 menit mampu menurunkan kandungan asam
sianida 9.542% menjadi 0.181%.
Kata Kunci :  Biji karet, Perendaman, HCN, BK dan BO

Abstract
Rubber seed is one of welf substance as the result beside rubber plantation is

not used yet. One of the using of rubber seed is as fowl livestock’s weft as protein
sourch. The weakness of rubber seed as livestock weft is there is a limitation factor
or anti nutrition namely asam sianida called linamrin. The purpose of this research is
to examine the long potimum soaking to decrease the contain of HCN chemical and
it’s effect toward the contains of dry substance and organic substance for rubber
seed’s flour. The threatment used include Po (rubber seed’s flour without soaking),
P1 (rubber seed’s flour is soaked in 15 minutes), P2 (rubber seed’s flour is soaked in
30 minutes), P3 (rubber seed’s flour is soaked in 45 minutes). This research used
RAL with four threatments and four repetition. The change makers were examined
are HCN contain, dry substance, and organic substance.The result shows that the
long soaking of rubber seed’s flour has a real decreasing of asam sianida (HCN)
contains each as big as 1.613 %, 0.613%, and 0.181%, and also is real to decrease the



2

contains of dry substance and no increase the contain of organic substance. To
conclude, the soaking rubber seed’s flour in 45 minutes can decrease asam sianida is
lower than control (9.542% - 0.181%).

Key word : rubber seed, soaking, HCN, BK, and BO
PENDAHULUAN

Dalam usaha peternakan, pakan
merupakan faktor yang penting dalam
menentukan berhasil tidaknya suatu
usaha karena setidaknya 70% dari total
biaya produksi adalah untuk pakan.
Pakan alternatif merupakan pilihan
untuk mengatasi kekurangan bahan
makanan bagi ternak. Kriteria
mendasar yang sering dijadikan
patokan dalam memilih sumber bahan
pakan alternatif yaitu harus
mengandung nilai gizi tinggi, harganya
murah, tersedia dalam jumlah yang
cukup dan berkesinambungan dan tidak
bersaing dengan  kebutuhan manusia
(Jamarun dan Herawati, 2001). Salah
satu alternatif yang dapat digunakan
untuk pakan unggas yang berasal dari
limbah pertanian yaitu biji karet. Biji
karet merupakan salah satu bahan
pakan hasil sampingan dari perkebunan
karet yang belum banyak digunakan
dan dapat dijadikan sebagai pakan
ternak sumber protein.

Komposisi nutrisi biji karet
terdiri dari protein 27%, lemak 32.3%,
karbohidrat 15.9%, air 9.1% dan abu
3.96% (Ly dan Phiny, 2001). Dengan
adanya kandungan protein kasar yang
tinggi, maka tepung biji karet potensial
untuk dimanfaatkan sebagai konsentrat
pada pakan ternak sumber protein.
Kandungan HCN biji karet segar
sekitar 573.72 ppm (Wizna et al, 2000).
Kandungan asam sianida sebesar ini
masih berbahaya bila dikonsumsi
ternak. HCN yang terdapat dalam biji
karet yang bersifat toksik sehingga
akan berdampak negatif jika dijadikan
bahan pakan. Asam sianida dalam biji
karet dapat dihilangkan melalui
beberapa cara salah satunya dengan

cara fisik yaitu perendaman, karena
sifat dari asam sianida (HCN) yaitu
mudah larut dalam air.

Menurut penelitian Jamarun
dan Herawati (2001) bahwa faktor suhu
dan lama perendaman biji karet
berpengaruh sangat nyata (P<0,01)
terhadap kandungan HCN biji karet
pada perendaman 15 menit, 30 menit
dan 45 menit pada suhu 40 0C terdapat
kandungan HCN 202.6 ppm, 200.4
ppm, dan 139.9 ppm. Sedangkan
Damayanti (1973) menyatakan bahwa
asam sianida dalam biji karet dapat
dihilangkan dengan cara mengupas
kulitnya, kemudian direndam selama
24 jam dalam air, dimana air
perendamannya diganti beberapa kali,
kemudian direbus selama setengah jam.
Hasil penelitian mengenai eliminasi
HCN pada tepung biji karet dengan
cara perendaman dalam air mengalir
belum  pernah dilaporkan. Oleh sebab
itu pada penelitian ini agar mengetahui
lama waktu perendaman yang optimal
menurunkan HCN pada tepung biji
karet.

Pada proses perendaman air
mengalir diperkirakan tidak hanya
HCN yang hilang tetapi sebagian zat
makanan yang larut dalam air akan ikut
terbuang bersama air. Semakin lama
dilakukan perendaman dalam air
mengalir, maka semakin banyak pula
zat makanan yang terbuang. Karena itu
dilakukan penelitian lama perendaman
tepung biji karet dalam air mengalir
dengan waktu berbeda untuk
mengetahui banyaknya HCN yang
terbuang dan pengaruhnya terhadap
kadar bahan kering dan bahan organik.
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MATERI DAN METODE

Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah biji karet Jenis
Gondang Tapen (GT), umur 20 tahun
yang diperoleh dari PT. Agro Karya
Abadi Pijoan, Jambi Luar Kota, air
PDAM yang digunakan untuk
perendaman tepung biji karet, bahan
untuk analisis asam sianida yaitu
aquades, larutan buffer phosphat, pikrat
basa, NaOH 0,1 N dan KCN 1mg/10
ml.

Metode Analisis
Analisis HCN, bahan kering

dan bahan organik dilakukan di
laboratorium Fakultas Peternakan,
Universitas Jambi.

Prosedur kerja dalam
pengukuran bahan kering menurut
AOAC (1990).
Perhitungan :

% Air = ( )
x 100%

Prosedur kerja dalam
pengukuran bahan organik menurut
AOAC (1990).
Perhitungan :

% Abu = ( )
x 100%

Analisis HCN menggunakan
metode spectrofotometri. Persentase
HCN dihitung dengan menggunakan
rumus :

HCN (%) = 100
Keterangan : X = Absorban sampel

Analisis Statistik
Penelitian ini menggunakan

Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan.
Perlakuan yang diberikan adalah:
P0 = kontrol (tepung biji karet tanpa

perendaman)
P1 = perendaman (tepung biji karet)

selama 15 menit
P2 = perendaman (tepung biji karet)

selama 30 menit
P3 = perendaman (tepung biji karet)

selama 45 menit
Data yang diperoleh dilakukan

analisis ragam (ANOVA). Bila terdapat
pengaruh nyata maka dilanjutkan
dengan uji jarak Duncan (Steel dan
Torrie, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Tanaman Karet
Biji karet yang digunakan untuk

penelitian yaitu biji karet unggul jenis
Gondang Tapen (GT). Data
perbandingan berat biji, cangkang dan
daging biji karet dapat dilihat pada
Tabel 1.

Data pada Tabel 1
memperlihatkan bahwa rataan berat biji
karet yang digunakan dalam penelitian
ini sebesar 4.87 gram, terdiri atas
cangkang dan inti biji karet sebesar
35.77% dan 64.23% serta memiliki
kadar air sebesar 25.13%. Data yang
diperoleh dari penelitian ini senada
dengan pendapat Andoko (2005)
bahwa bobot biji karet rata-rata sebesar
3-5 gram, yang terdiri dari 37%
cangkang dan 63% daging inti. Secara
teoritis proporsi antara komponen
dalam biji karet dipengaruhi oleh
varietas dan lokasi tumbuh. Jika
varietas yang berbeda maka akan
menghasilkan ukuran dan sifat fisik biji
karet yang berbeda pula, begitu pula

%B. Kering = 100% - % K.Air

% B. Organik = 100% - %K. Abu
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sebaliknya. Sedangkan menurut Iyayi
et al., (2008) berat biji karet segar
sekitar 3 hingga 5 gram, 40%
diantaranya adalah inti, 35% berupa
kulit dan 25% adalah air.

Tabel 1. Proporsi cangkang dan inti biji karet jenis GT terhadap berat biji
karet

No Biji Karet
(gram)

Cangkang Inti Kadar air
inti biji
karet
(%)

gram % gram %

1. 4.89 1.76 35.99 3.13 64.01 27.80

2. 5.49 1.87 34.06 3.62 65.94 32.04

3. 4.90 1.84 37.55 3.06 62.45 20.92

4. 4.88 1.76 36.07 3.12 63.93 24.04

5. 4.21 1.67 39.67 2.54 60.33 16.93

6. 4.29 1.46 34.03 2.83 65.97 18.73

7. 5.27 1.88 35.67 3.39 64.33 23.60

8. 5.69 1.91 33.57 3.78 66.43 32.01

9. 4.08 1.52 37.25 2.56 62.75 19.92

10. 4.96 1.68 33.87 3.28 66.13 35.36

x 4.87 1.73 35.77 3.13 64.23 25.14

Tabel 2. Kandungan asam sianida, bahan  kering, dan bahan organik tepung
biji karet

Perlakuan

Peubah
Asam Sianida

(HCN) Bahan Kering Bahan Organik

--------------------------------------------- % ----------------------------
P0 9.542 a ± 0.000 70.554 a ± 0.000 96.946 ± 0.000
P1 1.613 b ± 0.231 36.350 b ± 0.549 97.123 ± 0.239

P2 0.613c ± 0.207 36.405 b ± 0.190 97.059 ± 0.144

P3 0.181 d ± 0.061 35.243 c ±1.305 97.250 ±0.264
Ket: P0 (Tepung biji karet tanpa perlakuan), P1 (Tepung biji karet yang direndam selama 15 menit ),
P2 (Tepung biji karet yang direndam selama 30 menit), P3 (Tepung biji karet yang direndam selama
45 menit), superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05),
superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05).
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Asam Sianida (HCN)
Hasil analisis ragam menunjukkan

perendaman berpengaruh nyata
(P<0,05) terhadap HCN tepung biji
karet. Hasil Uji Jarak Berganda
Duncan menunjukkan bahwa
perlakuan perendaman selama 15
menit (P1), 30 menit (P2), dan 45
menit (P3) nyata menurunkan
kandungan HCN tepung biji karet
dibandingkan tanpa perendaman (P0).
Hasil analisis kandungan HCN dapat
dilihat pada Tabel 3.

Penurunan asam sianida
tepung biji karet dengan lama
perendaman 15 menit (P1), 30 menit
(P2), dan 45 menit (P3) masing-
masing sebesar 1.613%, 0.613% dan
0.181% dibandingkan kontrol (P0)
sebesar 9.542%. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin lama perendaman
maka semakin banyak menurunkan
HCN pada tepung biji karet. Hal ini
diduga semakin lama waktu
perendaman maka semakin lama
terjadi  kontak antara tepung biji karet
dengan air sehingga semakin banyak
pula HCN yang terlarut dalam air. Hal
ini sesuai dengan pendapat Rahmawan
dan Mansyur (2008) penurunan HCN
BBK hasil perendaman dalam air
mengalir karena adanya tekanan dan
kontak langsung dari air terhadap
BBK sehingga akan membawa zat-zat
makanan dari BBK termasuk HCN.
Sedangkan Irmansyah (2005),
menyatakan bahwa dengan cara
merebus, mengupas, mengiris kecil-
kecil, merendam dalam air, dan
menjemur merupakan tahap-tahap
yang dilakukan untuk mengurangi
kadar HCN.

Berdasarkan hasil penelitian
ini bahwa kandungan HCN tepung biji
karet yang direndam dalam air
mengalir selama 45 menit sudah
mampu menurunkan kadar HCN 9.542
menjadi 0.181%. Sedangkan hasil

penelitian Jamarun dan Herawati
(2001) melaporkan bahwa
perendaman biji karet dengan lama
perendaman selama 45 menit dengan
suhu 40˚C mampu menurunkan
kandungan HCN sehingga kadar HCN
pada biji karet dari 532.92 ppm –
139.9 ppm. Sedangkan laporan
Laboratorium Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah
Palembang pada bulan Juni 2009
bahwa biji karet dengan perlakuan
perendaman 4 hari, penggantian air
1x24 jam, dan lama pengukusan satu
jam, dihasilkan biji karet yang layak
untuk dikonsumsi dengan kandungan
asam sianida sebanyak 0.1 mg.

Bahan Kering
Hasil analisis ragam  menunjukkan

proses perendaman berpengaruh nyata
(P<0.05) terhadap bahan kering
tepung biji karet. Berdasarkan hasil
Uji Jarak Berganda Duncan bahwa
perendaman (P1, P2, P3) nyata
menurunkan kandungan bahan kering
tepung biji karet dibandingkan tanpa
perendaman (P0). Hasil analisis bahan
kering dapat dilihat pada Tabel 3.

Perendaman tepung biji karet
dengan lama waktu 15 menit (P1)
menghasilkan bahan kering yang
relatif sama dengan perendaman
selama 30 menit (P2) sebesar 36.350
dan 36.243. Sedangkan pada waktu 45
menit (P3) lebih banyak menurunkan
bahan kering menjadi 35.243%. Hal
ini diduga pada proses perendaman
dalam air mengalir maka terjadi
kontak antara tepung biji karet dengan
air sehingga adanya penyerapan air
yang masuk ke inti sel tepung biji
karet yang mengakibatkan adanya
komponen dari bahan kering yang ikut
terlarut dan terbawa oleh air sehingga
mengakibatkan penurunan bahan
kering.
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Menurut Syarief dan Halid
(1990) menyatakan bahan pakan
berupa tepung mampu mengadsorpsi
air lebih banyak karena luas
permukaanya bertambah. Lebih lanjut
Jamarun dan Herawati (2001)
menyatakan bahan kering biji karet
cendrung menurun dengan semakin
lamanya waktu perendaman karena
banyaknya air yang terserap.
Berdasarkan hasil penelitian
Rahmawan dan Mansyur (2008)
analisis pengolahan BBK dengan cara
merendam dalam air mengalir
berpengaruh sangat nyata (P<0.01)
terhadap bahan kering dengan
perendaman BBK dengan lama waktu
36 jam menyebabkan peningkatan
kadar air karena pada saat perendaman
BBK akan kontak langsung dengan
air. Air akan masuk ke
granula/partikel dari BBK karena
tekanan air. Selain itu, bahan makanan
yang berbentuk tepung memiliki sifat
porous dan mudah menyerap air atau
higrokopis. Makin halus butir-butir
padatan suatu bahan maka akan
semakin banyak air yang masuk.

Menurut Mahendradatta (2007)
semakin lama waktu perendaman
memberikan kesempatan lebih banyak
untuk menyerap air (hidrasi).
Perhitungan bahan kering didasarkan
pada seratus persen bahan dikurangi
dengan jumlah kadar air, sedangkan
perhitungan kandungan zat makanan
lainnya didasarkan pada kandungan
bahan kering tersebut.

Bahan Organik
Hasil analisis ragam

menunjukkan proses perendaman
tidak berpengaruh nyata (P<0,05)
terhadap bahan organik tepung biji
karet. Hasil analisi kandungan bahan
organik dapat dilihat pada Tabel 2.

Perendaman tepung biji karet
dengan lama waktu 15 menit (P1), 30

menit (P2), dan 45 menit (P3)
menghasilkan peningkatan bahan
organik yang tidak berpengaruh nyata
dengan  masing-masing sebesar
97.123, 97.059, dan 97.250%. Hal ini
diduga pada proses perendaman ini
tidak adanya kandungan anorganik
yang terlarut bersama air. Semakin
lama dilakukan perendaman dalam air
mengalir, maka tidak  akan
mempengaruhi kandungan bahan
organik pada tepung biji karet tersebut
dimana nilai nutrisi masih tetap baik.
Menurut Tillman., et al (1998) bahwa
kandungan bahan organik
mencermikan semua kandungan
nutrisi dimana bahan organik terdiri
dari protein, karbohidrat, lemak, dan
vitamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Perendaman tepung biji karet

selama 45 menit mampu menurunkan
kandungan asam sianida dari kontrol
9.542% menjadi 0.181%.

Saran
Dalam upaya menurunkan

kandungan asam sianida pada tepung
biji karet perlu adanya pengolahan
tambahan selain perendaman untuk
menghasilkan kandungan HCN yang
lebih rendah.
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