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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan bahan kering, Serat Kasar  
dan Protein Kasar pelepah nipah yang difermentasikan dengan mikroorganisme 
lokal (MOL) sayur. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu: lama fermentasi (0,5,10,15,20 hari) 
dengan 4 ulangan yaitu:  P0 (pelepah nipah /kontrol); P1 (fermentasi  pelepah 
nipah + MOL sayur selama 5 hari) ; P2 (fermentasi  pelepah nipah + MOL sayur 
selama 10 hari) ;  P3 (fermentasi  pelepah nipah + MOL sayur selama 15 hari) ; P4 
(fermentasi  pelepah nipah + MOL sayur selama 20 hari). Data dianalisis 
menggunakan analisi ragam jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan analisis uji 
jarak polynomial orthogonal.  
Analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 
terhadap kandungan bahan kering dan serat kasar.  
Kesimpulan penelitian ini adalah lama penyimpanan dari fermentasi pelepah nipah 
dengan mikroorganisme lokal (MOL) dapat mempengaruhi kandungan bahan 
kering dan serat kasar , tapi tidak berpengaruh terhadap protein kasar. 
Penyimpanan fermentasi pelepah nipah selama 20 hari dapat menurunkan bahan 
kering dan serat kasar. 
 
Kata kunci : lama penyimpanan, pelepah nipah, fermentasi, bahan kering (BK), 
serat kasar (SK), protein kasar (PK 
 

 

 
PENDAHULUAN 

 

 
Pakan merupakan faktor yang paling banyak 

membutuhkan biaya dalam usaha peternakan, yaitu 
berkisar 60 – 70 % dari seluruh biaya produksi. 
Pakan memberikan pengaruh cukup besar dalam 
produktivitas ternak sehingga ketersedian pakan 
secara kontiniu sangatlah penting.  

Nipah termasuk tanaman multifungsi, di 
mana hampir semua bagian dari tanaman tersebut 
dapat dimanfaatkan. Menurut Qolbi (2015) daun 
nipah dapat dimanfaatkan untuk membuat atap 
rumah dan anyaman dinding rumah. Pelepah nipah 
merupakan sisa pengambilan daun nipah sebagai 
bahan pembuatan atap dan anyaman dinding 
rumah yang belum dimanfaatkan oleh petani 
sebagai pakan ternak. Dari 1 (satu) pohon nipah 
yang telah dilayukan dapat menghasilkan pelepah 
sebesar 3 kg, apabila 1 hektar terdapat lebih 
kurang 3000 pohon maka, dipekirakan ada 9 
ton/hektar/tahun (Akpakpan, 2011). Angka ini 
menunjukan tingkat potensi yang besar dari 
pelepah nipah sebagai bahan pakan ternak. Akan 
tetapi penggunaan pelepah nipah sebagai pakan 
ternak secara umum di batasi oleh kualitas nutrisi 
yang rendah, akibatnya konsumsi dan kecernaan 
pelepah nipah menjadi rendah pula. Kualitas  

pelepah daun nipah sebagai pakan dapat 
ditingkatkan melalui aplikasi fermentasi.  

Fermentasi merupakan suatu proses 
perubahan kimia pada suatu substrat organik 
melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme (Suprihatin, 2010). Fermentasi 
berfungsi untuk memperbaiki nilai nutrisi bahan 
pakan sebagai pengawet bahan dan mnegurangi 
kehilangan zat anti nutrisi dalam suatu bahan 
makanan (Ferdiaz,1992). Mikrobiotik yang 
digunakan untuk miningkatkan kualitas dari pelepah 
nipah adalah mikroorganisme lokal (MOL) yang 
berasal dari limbah sayur pasar. 

Mikro Organisme Lokal (MOL) merupakan 
mikroorganisme yang sudah ada pada bahan 
tertentu, dan dapat digunakan sebagai sumber 
inokulum yang menghasilkan enzim selulase untuk 
proses penurunan serat kasar bahan pakan yang 
berserat tinggi melalui metode fermentasi (Karmini, 
1996). Hasil penelitian Mahata et al (2018) 
menyatakan bahwa mol sayur dapat menurunkan 
kandungan serat kasar kulit buah pinang sebesar 
23,85%. 

Para peneliti telah banyak melaporkan 
bahwa lama penyimpanan dapat menurunkan 
kandungan serat kasar dan meningkatkan 
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kecernaan pada suatu limbah perkebunan atau 
pertanian. Menurut Binta et al (2013) menyatakan 
bahwa lama pemeraman menggunakan EM4 pada 
limbah pelepah nipah dapat menurunkan 
kandungan selulosa dan lignin. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu di 
pelajari lama penyimpanan terhadap kadar bahan 
kering, serat kasar dan protein kasar pelepah nipah 
yang di fermentasi dengan mikro organisme lokal 
(MOL) sayur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh lama penyimpanan hasil 
fermentasi pelepah nipah dengan mikroorganisme 
lokal (MOL) sayur terhadap kadar bahan kering, 
protein kasar, dan serat kasar. 
 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboraotrium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Jambi. Penelitian ini dilakukan selama 4 
bulan dari tanggal 6 Juni sampai dengan 16 
September 2020. Analisa bahan kering, protein 
kasar dan serat kasar dilakukan di Laboraotrium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Jambi. 
 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pelepah nipah, MOL sayur dan bahan kimia 
untuk analisa proksimat. Pelepah nipah diperoleh 
dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alat yang 
digunakan adalah: timbangan pakan, wadah 
fermentasi, parang, selang, kain kasa, blander dan 
peralatan untuk analisa proximat. 
 

Metode Analisis  
Metode analisis dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 
yaitu:  lama fermentasi (0, 5, 10, 15, dan 20 hari) 
dan 4 ulangan, sehingga terdapat 20 unit. 
Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
P0  : Pelepah nipah selama 0 hari 
P2 : Fermentasi pelepah nipah + MOL sayur  
      selama 5 hari 
P3 :Fermentasi pelepah nipah + MOL sayur  
      selama 10 hari 
P4 :Fermentasi pelepah nipah + MOL sayur     
      selama 15 hari 
P5 : Fermentasi pelepah nipah + MOL sayur  
      selama 20 hari 
 
Penlitian ini dilaksanakan dalam dua tahap/proses, 
yaitu: pembuatan MOL sayur dan proses fermentasi 
pelepah dengan MOL sayur.   
 

 
 
1. Tahap Pembuatan MOL sayur 

Tahap/proses pembuatan MOL sayur 
mengikuti prosedur Adrizal et al, (2017). Limbah 
sayur (bayam, kol, kubis, dan kangkung) yang 
diperoleh dari pasar dibersihkan dan dihaluskan lalu 
ditimbang masing-masing limbah sayur 250 gr, 
kemudian dimasukan dalam satu wadah fermentasi 
dan dicampur sampai homogen. Campuran tersebut 
ditambahkan air cucian beras sebanyak 1 liter, 20 gr 
gula merah parut dan 50 gr garam dapur. 
Campuran limbah sayur difermentasi pada kondisi 
anerob selama 3 minggu. Gas CO2 yang terbentuk 
selama proses fermentasi ditampung dengan air 
pada wadah lain dengan slang yang terhubung 
dengan wadah tersebut. Cairan MOL dengan 
ampas sayur dipisahkan menggunakan kain kasa. 
Selanjutnya cairan MOL siap digunakan. 

 
2. Tahap/proses fermentasi pelepah dengan MOL 

sayur 
Pelepah nipah dilakukan perlakuan fisik yaitu 

dengan cara pemotongan berukuran ±2 cm lalu 
dekeringkan. Proses fermentasi pelepah nipah 
dengan MOL sayur megikuti prosedur dari Mahata 
dkk, (2018). Pelepah nipah yang telah kering 
kemudian digiling halus dan ditimbang ± 200 gr, lalu 
ditempatkan dalam wadah fermentasi yang 
bertutup, kemudian ditambahkan 500 ml MOL sayur 
aduk sampai homogen. Kemudian beri identitas 
masing–masing wadah fermentasi  tersebut dengan 
kode  P1 (pelepah nipah 0 hari),  P2 (fermentasi 
pelepah nipah + MOL sayur selama 5 hari),  P3 
(fermentasi pelepah nipah + MOL sayur selama 10 
hari),  P4 (fermentasi pelepah nipah + MOL sayur 
selama 15 hari), P5 (fermentasi pelepah nipah + 
MOL sayur selama 20 hari) . Untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat pada gambar 1. 

 
Variabel yang diamati dan Analisis Data 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 
adalah: a) Kadar Bahan Kering (BK); b) Kadar 
Protein Kasar dan c) Kadar Serat Kasar. Analisis 
data menggunakan Model matematika rancangan 
acak lengkap (RAL) yaitu : 

 
Yij = µ + Ti + Ɛij 

Keterangan : 
Yij: Hasil pengamatan dari perakuan ke-I dan 

ulangan ke-j 
µ  :  Nilai tengah umum 
I   : Perlakuan (1, 2, 3, dan 4) 
J   : Ulangan 1, 2, dan 3  
Ɛ : Pengaruh sisa (galat) dari percobaan yang 

mendapat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 
 

Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis 
keragaman Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 
jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan analisis 
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uji jarak polynomial orthogonal (Steel and Torrie, 
1994). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bahan Kering (BK) 
Rata-rata kadar bahan kering dari pelepah 

nipah fermentasi adalah sebesar 93,77 % sampai 
89,07%. Kandungan tertinggi pada perlakuan P0 
(kontrol) yaitu sekitar 93,77 %.  Hasil analisis ragam 
menunjukan bahwa lama fermentasi pelepah nipah 
menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) sayur 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 
(P<0,05) terhadap kandungan bahan kering yang 
dihasilkan. Rata-rata kadar  

Bahan kering dari pelepah nipah fermentasi 
adalah sebesar 93,77 % sampai 89,07%. 
Kandungan tertinggi terjadi pada perlakuan P0 
(kontrol) yaitu sekitar 93,77 %. Hasil analisis ragam 
menunjukan pelepah nipah menggunakan 
mikroorganisme lokal (MOL) sayur memberikan 
pengaruh berbeda sangat nyata (P < 0,05) terhadap 
kandungan bahan kering yang dihasilkan. 

 
Tabel 1. Rata-rata Bahan Kering (BK), Protein Kasar (PK), dan Serat kasar  

Variabel yang diamati 
Lama Penyimpanan (hari)  

        0          5            10               15                   20 

Bahan Kering (%) 93,77 90,90 89,96 89,22 89,07 

Protein kasar (%) 4,68 6,22 7,14 6,96 6,88 

Serat Kasar (%) 44,55 27,92 26,56 29,02 29,27 

 
Hasil uji lanjut polynomial orthogonal 

menunjukan bahwa pemberian mikroorganisme 
lokal (MOL) sayur dapat mempengaruhi kandungan 
bahan kering pelepah nipah yang mempengaruhi 
kurva linear, kuadratik, kubik, tetapi tidak mengikuti 

kurva kuartik. Grafik pengaruh lama penyimpan 
fermentasi pelepah nipah menggunakan 
mikroorganisme lokal (MOL) sayur terhadap kadar 
bahan kering dapat dilihat pada gambar 2 

 

                     
Gambar 1. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan Hasil Fermentasi Pelepah Nipah Mengunakan  
                   Mikroorganisme lokal (MOL) sayur Terhadap Bahan Kering  (BK). 

 
Hasil pada Gambar 2, dapat diketahui 

bahwa semakin lama fermentasi pelepah nipah 
dengan mikroorganisme lokal (MOL) maka angka 
rata – rata kadar bahan kering semakin menurun, 
yang berati mengindikasian bahwa kadar air (KA) 
meningkat. Hal ini disebabkan adanya dugaan 
bahwa bertambahnya waktu fermentasi maka  
mikroorgnisme  yang hidup pada proses fermentasi  
akan semakin baik, merata dan kompak. Semakin 
banyak mikroorganisme yang hidup maka semakin 
banyak juga zat makanan yang ada pada bahan 
makanan yang ada pada bahan dirombak sebagai 
sumber energi. Akibatnya molekul air dari proses 
metabolisme mikroorganisme juga meningkat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Fardiaz 
(1988) bahwa selama fermentasi berlangsung, 
mikroorganisme menggunakan karbohidrat sebagai 
sumber energi yang dapat menghasilkan molekul 

air dan karbondioksida. Air yang dihasilkan dalam 
produk inilah yang akan menyebabkan kadar air 
menjadi tinggi dan bahan kering menjadi rendah 
(Winarno et al., 1980). 
 
Protein Kasar (PK) 

Rata-rata kadar protein kasar pelepah nipah 
fermentasi dapat disajikan pada tabel 1. Dari hasil 
analisis ragam menunjukan bahwa lama fermentasi 
pelepah nipah menggunakan mikroorganisme lokal 
(MOL) sayur tidak berpengaruh terhadap protein 
kasar pelepah nipah. Grafik pengaruh lama 
penyimpanan fermentasi pelepah nipah 
menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) sayur 
terhadap kadar bahan kering dapat dilihat pada 
gambar 3. Namun jika dilihat pada gambar 2 dapat 
dilihat bahwa angka/nilai rata-rata kadar protein 
cenderung meningkat. . Hal ini diduga karena 



Prosiding Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
SEMINAR NASIONAL II.  FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI 2020 

SISTEM PRODUKSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN 

07 November 2020 

       
   ISBN : 978-602-50946-7-5 

 

109 

 

dalam proses fermentasi, asam bakteri membuat 
bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh sehingga 

dapat menyimpan bahan dalam waktu yang lama 
 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan Hasil Fermentasi Pelepah Nipah Mengunakan  
                   Mikroorganisme lokal (MOL) sayur Terhadap Protein Kasar  (PK). 
 
 

Dalam proses tersebut membuat kadar protein 
dapat dipertahankan dan mudah diserap oleh 
mikroba karena senyawa protein kasar fermentasi 
sudah diurai menjadi lebih sederhana (Achmad 
dkk., 2015). Hal ini sesuai dengan pendapat 
Nunung (2012) yang menyatakan bahwa 
pembuatan fermentasi pada kondisi asam 
membuat bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh 
sehingga dapat menyimpan bahan dalam waktu 
lama. Dalam proses tersebut membuat kadar 
protein dapat dipertahankan dan mudah diserap 
oleh mikroba karena senyawa protein fermentasi 
sudah diurai menjadi lebih sederhana.  Menurut 
Ohmomo dkk, (2002)  kandungan protein kasar 
dalam proses fermentasi tidak hanya dipengaruhi 
oleh lama fermentasi tetapi juga dipengaruhi oleh 
kadar air, kualitas bahan baku, kandungan protein 
pada bahan baku, serta tingkat keberhasilan 
pembuatan silase tersebut, protein yang dihasilkan 
sampai   fermentasi    selesai   tidak  merubah  
 

kandungan protein kasar (protein  tetap) proses 
sintesi protein kasar tidak terjadi lagi 
 
Serat Kasar 

Rata- rata kadar serat kasar pelepah nipah 
fermentasi dapat disajikan pada tabel 1. Dari hasil 
analisis ragam menunjukan bahwa lama fermentasi 
pelepah nipah menggunakan mikroorganisme lokal 
(MOL) sayur memberikan pengaruh berbeda 
sangat nyata (P < 0,05) terhadap kandungan serat 
kasar. Hasil uji lanjut polynomial orthogonal 
menunjukan bahwa pemberian mikro organisme 
lokal (MOL) sayur dapat mempengaruhi 
kandungan serat kasar pelepah nipah yang 
mempengaruhi kurva linear, kuadratik, kubik, tetapi 
tidak mengikuti kurva kuartik. Grafik pengaruh lama 
penyimpanan fermentasi pelepah nipah 
menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) sayur 
terhadap kadar protein kasar dapat dilihat pada 
Gambar 3.

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan Hasil Fermentasi Pelepah Nipah Mengunakan  
                   Mikroorganisme lokal (MOL) sayur Terhadap Serat Kasar (SK) 
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Gambar 3. menunjukan bahwa semakin 

lama penyimpanan hasil fermentasi pelepah nipah 
menggunakan mikro organisme lokal (MOL) sayur, 
maka kadar serat kasar semakin menurun, hal ini 
diduga karena adanya aktivitas dari enzim selulase 
yang dihasilkan oleh mikroorganisme lokal (MOL) 
sayur digunakan  untuk memecah serat. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Buckle dkk. (1987) 
menyatakan bahwa aktifitas enzim yang semakin 
cepat akan mempercepat dalam memecah serat 
sebanding dengan pembentukan mikroba. 

Berpengaruhnya lama penyimpanan 
fermentasi terhadap kandungan serat kasar 
disebabkan karena beberapa faktor : tidak adanya 
oksigen dari bahan makanan silase, respirasi sel 
tanaman, pengaruh terhadap fermentasi, pengaruh 
terhadap nilai nutrisi, kadar air, faktor tanaman, 
aditif dan penyimpanan (Coblentz, 2003). 

 
 

KESIMPULAN 
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
Lama penyimpanan hasil fermentasi pelepah nipah 
berpengaruh nyata terhadap derajat keasaman 
(pH) dan serat kasar, tetapi tidak berpengaruh 
terhadap protein kasar. Penyimpanan hasil 
fermentasi pelepah nipah sampai 12 minggu dapat 
menurunkan kandungan serat kasar dan pH. 
 
 

SARAN 
 
Perlu penelitian lebih lanjut mengenai konsentrasi 
pemeberian mikroorganisme lokal (MOL) terhadap 
pelepah nipah. Perlu adanya korelasi antara 
konsentrasi pemberian mikroorganisme lokal 
(MOL) sayur dengan lama fermentasi 
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