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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui degradasi bahan kering dan 
bahan organik yang ada di dalam SMS (Spent Mushroom Substrate) 
berbasis pelepah nipah dapat terdegradasi secara in sacco. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri:  4 perlakuan 
dan 3 ulangan. Perlakuan yang terdiri: F1 = 58,8% BK level pelepah nipah 
dalam substrat, F2 = 67,2% BK level pelepah nipah dalam substrat, F3 = 
75,6% BK level pelepah nipah dalam substrat, F4 = 84% BK level pelepah 
nipah dalam substrat. Peubah yang diamati pada penelitian ini yaitu: 
degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam, jika berpengaruh nyata 
(P<0,05) dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap kandungan degradasi bahan kering dan degradasi 
bahan organik.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa level pelepah nipah 
pada SMS (Spent Mushroom Substrate) berpengaruh tidak nyata 
(P>0,05) terhadap degradasi bahan kering dan bahan organic dan level 
pelepah nipah pada SMS (Spent Mushroom Substrate) tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap degradasi bahan kering dan bahan 
organik. 
 
Kata kunci : pelepah nipah, substrat, in sacco, degradasi bahan kering, 
degradasi bahan organik, serat. 

 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Hijauan merupakan sumber pakan utama 

ternak ruminansia guna pertumbuhan dan sumber 
energi. Kebutuhan hijauan akan semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya populasi 
ternak. Hanya saja kendala utama dalam 
penyediaan hijauan pakan untuk ternak ini adalah 
produksinya yang tidak tetap sepanjang tahun 
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ternak. 
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pakan 
tersebut adalah dengan pemanfaatan limbah 
pertanian. 

Nipah termasuk salah satu jenis palma 
(palm) yang banyak dijumpai di lingkungan hutan 
bakau (mangrove forest), di daerah pasang surut 
dekat tepi laut, atau lepas pantai (De Bos dan 
Adnan, 1958). Pelepah nipah merupakan bahan 
serat berligno-selulosa, sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk pembuatan pulp, kertas, dan 
turunan selulosa lainnya, termasuk papan serat 
(Diydata, 2010). 

 
 
Perluasan pemanfaatan bahan baku pakan 

yang tersedia, terutama sumber non-konvensional 
merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk 
menjawab permasalahan tersebut. Sumber pakan 
non-konvensional atau Non-Conventional Feed 
Resources (NCFR) adalah semua jenis bahan 
pakan ternak yang tidak digunakan secara umum 
atau tidak diproduksi secara komersial. 
Ketersediaan NCFR bergantung pada jenis 
biomassa dan penerapan teknologi 
pembudidayaanya (Devendra, 1977). Setiap bagian 
dari tanaman nipah dapat dieksploitasi untuk 
pemanfaatan yang sesuai dengan karakteristik dan 
keunggulannya (Tamunaidu dan Saka, 2011).  
Pelepah nipah sesungguhnya berpotensi sebagai 
pakan ternak karena selain material lignoselulosa, 
pelepah nipah juga juga mengandung protein, pati, 
zat ekstraktif, dan konstituen anorganik 
(Phaiboonsilpa et al., 2011). 
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Biokonversi merupakan teknologi yang 
paling mungkin dilakukan baik dalam skala 
laboratorium maupun dalam skala produksi di 
masyarakat. Biokonversi oleh jamur merupakan 
salah satu metode untuk meningkatkan kecernaan 
material lignoselulosa yang efektif dan efisien 
(Mane et al., 2007; Sánchez, 2009; van Kuijk et al., 
2015; Zhang et al., 2002). Proses biokonversi 
tersebut memungkinkan limbah media 
pertumbuhan jamur dimanfaatkan sebagai pakan 
ternak yang berkualitas (Ayala et al., 2011; Fazaeli 
dan Shafeyi, 2003; Koutrotsios et al., 2014; 
Suwandyastuti and Bata, 2012). Jamur yang dapat 
dimakan atau jamur edible telah terbukti memiliki 
mekanisme enzimatik yang tepat untuk proses 
delignifikasi berbagai jenis limbah pertanian 
(Philippoussis et al., 2001).  

Limbah substrat jamur atau Spent 
Mushroom Substrate (SMS) merupakan limbah sisa 
dari budidaya jamur yang sudah habis masa 
reproduktifnya. Semakin banyak budidaya jamur 
tersebut maka limbah substrat pun semakin banyak 
terbuang. Nutrisi yang terdapat pada limbah 
substrat jamur masih dapat dimanfaatkan. Sisa 
media pertumbuhan jamur (SMS) adalah sisa 
substrat jamur setelah jamur dipanen. SMS 
diklasifikasikan sebagai pakan sumber serat 
(roughage) karena kandungan seratnya yang tinggi 
(NDF 64-78%) dan rendah protein (CP 7-11%). 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap 
pemanfaatan pelepah nipah dan pelepah sawit 
hasil biokonversi jamur tiram putih (Pleurotus 
ostreatus) sebagai pakan ternak. Berdasarkan 
uraian di atas maka di lakukan penelitian tentang 
“Degradasi Bahan Kering dan Bahan Organik SMS 
(Spent Mushroom Substrate) yang Berbasis 
Pelepah Nipah”.  

 
MATERI DAN METODE 

 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain 1 ekor sapi berfistula, SMS (Spent 
Mushroom Substrate), larutan McDougall, gas CO2, 
aquades, HCL 0.1N, larutan NDS (Sodium lauryl 
sulfate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, 
ethylene glycol monoetyl), aceton. 

Peralatan yang digunakan yaitu mesin 
chopper, waterbath, kain kassa, oven, gelas piala, 
termos, cawan porselen, thermometer, sentrifuge, 
perangkat alat penyaring, autoclave, incubator, 
beaker glass, tutup karet, tutup aluminium, glass 
syringe 10 ml, tabung sentrifuge, clumper, 
declumper, dan pH meter, neraca analitik, kabel 
tight, kantong plastik, desikator, pompa vakum. 
Media jamur tiram diformulasikan sebagai berikut 
(Tabel 1) 

 
Tabel 1. Formulasi substrat pertumbuhan jamur tiram berbasis pelepah nipah 

Formulasi Pelepah Sawit 
(%) 

Pelepah Nipah 
(%) 

Dedak Padi 
(%) 

Kapur Dolomit 
(%) 

      Total 

F1 25,20 58,80 15,00 1,00 100,00 
F2 16,80 67,20 15,00 1,00 100,00 
F3 8,40 75,60 15,00 1,00 100,00 
F4 0,00 84,00 15,00 1,00 100,00 

 
Pelepah nipah dan pelepah sawit diperoleh 

dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 
Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi. Pelepah 
nipah dan sawit dihaluskan dengan mesin chopper 
kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 
40oC Selama 48 jam. Masing-masing formulasi 
dicampur lalu dikomposkan selama 7 hari. 
Campuran substrat yang sudah menjadi kompos 
kemudian dimasukkan ke dalam baglog dan 
disterilisasi dengan pengukusan selama 8 jam (2 
jam pemanasan dan 6 jam sterilisasi). Baglog yang 
sudah disterilisasi didiamkan selama 24 jam, 
kemudian bibit jamur diinokulasi sebanyak 10% dari 
berat baglog. Baglog yang sudah berisi jamur 
disimpan dalam ruangan inkubasi selama 21 hari 
hingga seluruh baglog dipenuhi miselium jamur, 
kemudian kemasan baglog disayat agar tubuh buah 
jamur dapat tumbuh. Panen dilakukan hingga 21 
hari sejak tubuh buah tumbuh pertama kali (2-3 kali 
panen).  

SMS dari masing-masing perlakuan diambil 
dari baglog, kemudian digiling dengan blender atau 
alat penggiling lainnya, lalu di saring dengan 
menggunakan screen dengan ukuran 1-2 mm. SMS 
yang sudah halus dikeringkan dengan suhu 600 C 
selama 4-6 hari hingga kadar airnya 15%. Contoh 
uji ini kemudian ditimbang sekitar 50 gr untuk 
bahan analisis proksimat.  

Metode In Sacco digunakan untuk 
mengetahui degadasi pakan dalam rumen. 
Degradasi pakan dalam rumen dapat diketahui 
bedasakan metode Orskov dan McDonald (1979) 
sebagai berikut: gram sampel SMS (Spent 
Mushroom Substrate) yang telah disiapkan 
dimasukan ke dalam kantong nilon. Lalu diinkubasi 
ke dalam rumen sapi dengan waktu 0, 2, 4, 8, 12, 
24, 48 dan 72 jam. Setelah keluar dari rumen, 
kantong nilon yang berisi residu dicuci dengan air 
mengalir sampai air cuciannya jenih. Kemudian 
dimasukan kedalam oven suhu 600C selama 24 
jam. Kantong nilon beserta isi sampel didalamnya 
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dimasukan ke dalam desikator selama 30 menit. 
Lalu ditimbang menggunakan neraca analitik. 
Setelah itu dianalisis bahan kering dan bahan 
organik.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 4 perlakuan dan 3 
ulangan perlakuan yang terdiri:  

 

F1 = 58,8 % BK level pelepah nipah dalam substrat 
F2 = 67,2 % BK level pelepah nipah dalam substrat  
F3 = 75,6 % BK level pelepah nipah dalam substrat 
F4 = 84,0 % BK level pelepah nipah dalam substrat 
 

Peubahan yang diamati pada penelitian ini 
yaitu: degradasi bahan kering dan degradasi bahan 

organik. Data yang diperoleh dianalisis ragam 
dengan rancangan perlakuan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika 
berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji 
Duncan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil masing-masing perlakuan pelepah 
nipah dalam limbah baglog substrat terhadap 
degradasi dan fraksi serat dapat disajikan pada 
Tabel 2

 
Tabel 2. Kandungan DBK dan DBO Limbah Baglog Substrat Yang Telah Diberikan pada masing-masing 
              Perlakuan. 

Kandungan F1 F2 F3 F4 

DBK 34,84 ± 0,82 35,12 ± 1,84 39,00 ± 1,20 36,99 ± 0,80 

DBO 33,48 ± 0,32 34,49 ± 0,21 37,34 ± 1,30 35,97 ± 0,73 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
pelepah nipah dalam limbah baglog substrat yang 
berbeda memberikan pengaruh tidak nyata 
(P>0,05) terhadap kandungan DBK dan DBO. 
 
Degradasi Bahan Kering 

Pengaruh masing-masing perlakuan terhadap 
DBK limbah baglog substrat dapat dilihat pada 
Tabel 2. Analisis ragam menunjukkan bahwa setiap 
perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 
terhadap DBK limbah baglog substrat. Hasil 
penelitian ini menginditikasikan bahwa perlakuan 
tidak terdegradasi sempurna. Hal ini diduga karena 
adanya pengaruh factor internal dan external. Hal 
ini sesuai dengan pendapat (Orskov et al., 1980) 
yang menyatakan faktor internal diantaranya 
adalah pH rumen, konsentrasi NH3, konsentrasi 
VFA, dan laju dari zat pakan tersebut meninggalkan 
rumen. Sedangkan faktor eksternal antara lain jenis 
pakan, perlakuan pakan, kandungan serat dan 
lignin (Widyobroto et al., 1997). 

Nilai degradasi bahan kering yang didapatkan 
berkisar 34,84 sampai 39,00. Nilai degradasi bahan 
kering terendah terdapat pada perlakuan F1, hal ini 
diduga karena akibat aktivitas enzim, 
mikroorganisme, proses oksidasi, dan rasio 
campuran bahan dari perlakuan. Degradasi bahan 
makanan dipengaruhi oleh poporsi total bahan 
makanan yang dapat larut, lignifikasi dari serat dan 
komposisi kimia makanan (Van Soets,1982). 
Sedangkan yang tertinggi didapat pada perlakuan 
F3 dengan rataan degradasi bahan kering 39,00.  

Hal ini diduga karena tingginya campuran 
nipah dan sedikit campuran sawit pada baglog 
jamur sehingga mampu berkerja dengan maksimal 
diuraikan oleh bakteri di rumen sehingga 
melonggarkan ikatan lignoselulosa dan 
lignnohemiselulosa yang mampu memudahkan 

penetrasi enzim dari mikroba rumen untuk 
mencerna komponen – komponen tersebut yang 
akan meningkatkan nilai degradasi bahan kering. 
Sesuai dengan pendapat Yusmadi (2008) yang 
menyatakan bahwa degradasi yang tinggi 
mencerminkan besarnya sumbangan nutrient 
tertentu pada ternak, sementara itu pakan yang 
mempunyai kecernaan menunjukan bahwa pakan 
tesebut kurang mampu menyuplai nutrient untuk 
hidup pokok maupun untuk tujuan produksi ternak.  

Nipah memiliki kemampuan menyerap 
bahan-bahan anorganik seperti garam (NaCl) 
ataupun logam sisa limbah industri yang mungkin 
terdapat di habitatnya, hal ini merupakan salah satu 
faktor yang menyebabkan kadar bahan anorganik 
(abu) pada tanaman nipah cukup tinggi 
dibandingkan spesies palem atau tanaman 
pertanian lainnya, hal ini menyebabkan kadar 
degradasi bahan kering menjadi lebih tinggi.  

 
Degradasi Bahan Organik 

Pengaruh masing-masing perlakuan 
terhadap DBO limbah baglog substrat dapat dilihat 
pada Tabel 2. Analisis ragam menunjukkan bahwa 
setiap perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 
terhadap DBO limbah baglog substrat. Hal ini 
diduga karena bedanya rasio campuran bahan dari 
masing-masing perlakuan.  

Nilai degradasi bahan kering yang 
didapatkan berkisar 33,49 sampai 37,34. Nilai 
degradasi bahan organik terendah terdapat pada 
perlakuan F1, hal ini diduga karena belum mampu 
memecah ikatan lignoselulosa dan lignohemi 
selulosa sehingga kecernaan bahan organik 
rendah. Sedangkan yang tertinggi didapat pada 
perlakuan F3, hal ini diduga karena bakteri mampu 
berkerja dengan maksimal sehingga mampu 
menguraikan bahan substrat dan mampu 
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melonggarkan ikatan lignoselulosa dan lingo 
hemiselulosa sehingga memudahkan penetrasi 
enzim dari mikroba rumen untuk mencerna 
komponen-komponen tersebut yang akan 
meningkatkan nilai degradasi bahan organik. 
Anggorodi (1979) menyatakan bahwa sebagian 
besar komponen bahan kering terdiri dari bahan 
organik.  Didukung oleh Tillman et al., (1990) 
menyatakan bahwa pola dari kecernaan bahan 
organik sejalan dengan kecernaan bahan kering, 
karena sebagian besar dari bahan kering terdiri dari 
bahan organik dan yang membedakannya adalah 
kandungan abu. 

 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitin dapat disimpulkan 
bahwa level pelepah nipah pada SMS (Spent 
Mushroom Substrate) berpengaruh tidak nyata 
(P>0,05) dan tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap degradasi bahan kering dan 
bahan organik. 
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