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ABSTRACT 
 

Palm oil fronds plantations was the result of waste materials that required for animal feed 
forage alternatives, but the palm oil fronds itself has low nutritionfeed stuff if compared with 
other forage feedings. This study was used materials of palm oil fronds and xylanolitic bacteria 
to break the complex bonds of palm oil fronds, and then it was subsequently fermented for 
seven days. The treatment aims to incrase the crude protein and decrase the crude fiber, then it 
can be used for high-quality livestock feed. The experimental design were four treatments and 
five replications consist of P0, P1, P2, P3 with doses of 0%, 10%, 15%, 20%. The obtained data 
were analyzed statistically by analysis variant, if there was areal difference in these treatments, 
and then it was continued by Duncan Multiple Range Test (DMRT). the result of this study 
were use of xylanolitic bacteria provided significant effect on crude protein content and could 
reduce the crude fiber content at 20% of doses. 
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Pendahuluan  
Potensi pelepah kelapa sawit cukup besar 

untuk dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  

pakan  hijauan  alternatif bagi  ternak  

ruminansia. Limbah dari perkebunan kelapa 

sawit cukup banyak.Berdasarkan data (BPS, 

2009) luas  perkebunan  sawit  di Indonesia  

sampai  akhir  tahun  2008  adalah  7,3  juta  

ha, dengan tingkat produksi pelepah sawit 

17,1 ton bahan kering/tahun, sehingga 

dengan demikian akan dihasilkan  pelepah  

sawit  124.830.000  ton  bahan  kering/tahun. 

Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi 

kebutuhan  26.307,69  unit  ternak  atau  

setara  dengan  30.516,92 ekor  sapi  dewasa   

 

dengan  berat  300  kg/tahun. Pelepah 

kelapa sawit merupakan limbah perkebunan 

terbesar namun belum sepenuhnya 

dimanfaatkan peternak untuk bahan pakan 

alternatif pengganti hijauan,( Azmi  dan  

Gunawan.  2005).  Zat nutrisi yang 

dikandung pelepah kelapa sawit tergolong 

rendah apabila dibanding dengan pakan 

hijauan ternak ruminansia.. Pelepah kelapa 

sawit mengandung serat kasar (selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin) cukup tinggi, 

sehingga daya cerna relatif rendah. Menurut  

Djajanegara  et al.  (1999),  kandungan  lignin  

pelepah kelapa  sawit  cukup tinggi,  yaitu  
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13,79%,  hal  ini  menyebabkan  rendahnya 

kecernaan  pada  pelepah kelapa sawit. 

Tingginya kandungan serat kasar pelepah 

kelapa sawit, apabila digunakan sebagai 

pakan ternak  diperlukan pengolahan lebih 

lanjut, supaya kandungan serat kasar 

diturunkan dan protein ditingkatkan, 

sehingga dihasilkan kualitas pelepah kelapa 

sawit yang optimal.  

Salah satu cara pengolahan untuk 

meningkatkan kualitas bahan pakan yaitu  

dengan cara fermentasi yang menggunakan 

bakteri xilanolitik. Dalam proses fermentasi 

aktivitas  bakteri xilanolitik dapat digunakan 

untuk menguraikan ikatan kompleks  

lignoselulosa dan lignohemiselulosa dari 

pelepah kelapa sawit.  

Bakteri xilanolitik mampu memproduksi 

enzim endo-β-1,4-xilanase,β-xilosidase,α-L-

arabinofuranosidose, α-L-glukoronidase dan 

asetil xilan esterase. Hidrolisis total xilan 

membutuhkan beberapa enzim yang 

berbeda  yaitu: endo-1,4-β-xilanase yang 

menghidrolisis struktur dasar xilan secara 

acak menjadi xilooligosakarida; 1,4- β-

xilosidase yang memutus xilooligosakarida 

menjadi xilosa. Gugus samping yang 

menyusun xilan akan dibebaskan oleh α-L-

arabinofurosidase, α-L-glukorosidase, 

galaktosidase dan asetil xilan esterase 

menjadi arabinosa, glukuronat, galaktosa 

dan asetat (Subramaniyan dan Prema., 2002). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan nutrisi pelepah kelapa sawit 

sehingga dapat dijadikan bahan pakan 

alternatif melalui pemakaian bakteri 

xilanolitik sebagai fermentor pada pelepah 

kelapa sawit. Diharapkan perlakuan tersebut 

mampu meningkatkan kandungan protein 

kasar dan menurunkan kandungan serat 

kasar melalui pendegradasian ikatan lignin 

dengan selulosa dan hemiselulosa pelepah 

kelapa sawit. Selanjutnya pelepah kelapa 

sawit dapat 

dipakai sebagai bahan pakan alternatif 

pengganti hijauan untuk ternak ruminansia 

Materi dan Metode 

 Bahan yang digunakan untuk 

penelitian adalah pelepah kelapa sawit yang 

diperoleh dari Riau. Bakteri xilanolitik 

(Bacillus pumilus) didapatkan dari stok 

bakteri Laboratorium Makanan Ternak 

Departemen Peternakan Fakultas 

Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga. 

Bahan lain yang digunakan pada proses 

fermentasi adalah tetes dan urea. Fermentasi 

dilakukan selama 7 hari.  

Rancangan percobaan yang 

dilakukan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan empat perlakuan dan lima 

ulangan. Tiap perlakuan mendapat 
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penambahan bakteri xilanolitik yang 

berbeda yaitu P0 (pelepah kelapa sawit + 

tetes 2%+urea 1%), P1 (pelepah kelapa Sawit 

+ tetes 2%+urea 1%+inokulum bakteri 

xilanolitik 10%), P2 (pelepah kelapa sawit + 

tetes 2%+urea 1%+inokulum bakteri 

xilanolitik 15%), P3 (pelepah kelapa sawit 

+tetes 2%+urea 1%+inokulum bakteri 

xilanolitik 20%). Masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak lima kali kemudian data 

yang diperoleh dianalisis statistik dengan 

Analisis of Varian (Anova),  dilanjutkan 

dengan uji jarak Duncan 5%. 

Hasil dan Pembahasan  

Kandungan Protein  

Berdasarkan hasil Analisis of Varian 

(Anova) dapat diketahui bahwa penggunaan 

dosis bakteri xilanolitik pada proses 

fermentasi pelepah kelapa sawit 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kandungan protein kasar pelepah 

kelapa sawit (p<0,05). Penambahan bakteri 

xilanolitik pada proses fermentasi terhadap 

kandungan protein kasar tertinggi adalah P3 

(20%) yang tidak berbeda nyata dengan P2 

dan P1. Pada dosis 20% bakteri xilanolitik 

mampu meningkatkan kandungan protein 

kasar pelepah kelapa sawit secara optimal. 

Sedangkan terhadap kandungan serat kasar 

mengalami penurunan dengan  

 

menggunakan dosis 20%. (table 1)  

Tabel 1:Rata-rata kandungan protein kasar 
pelepah kelapa sawit yang 
ifermentasi dengan bakteri xilanolitik 

Dosis 
Bakteri 

Xilanolitik  

Kandungan 
Protein 

Kasar (%) 

Transformasi 
(√) 

 

P0 (0%) 7.0861b ± 
1.3521 

2.6529 ± 
0.2445 

P1 (10%) 9.6877a ± 
0.9202 

3.1096 ± 
0.1502 

P2 (15%) 9.5887a ± 
0.7154 

3.0949 ± 
0.1145 

P3 (20%) 10.2906a ± 
1.1080 

3.2043 ± 
0.1690 

Keterangan : superskrip berbeda pada kolom 
yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 Apabila dilihat dari efesiensi menggunakan 

bakteri xilanolitik dosis yang tepat adalah 

10% (P1) karena tidak berbeda nyata dengan 

dosis 20% (P3) yang dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar sama dengan P3. 

 Peningkatan pemberian bakteri 

xilanolitik tidak diimbangi dengan 

peningkatan kandungan protein pada 

fermentasi pelepah kelapa sawit. Hal ini 

disebabkan persentase bakteri xilanolitik 

yang tinggi dan tidak diimbangi dengan 

nutrisi untuk bakteri, sehingga dapat 

menyebabkan aktivitas bakteri xilanolitik 

untuk tumbuh selama proses fermentasi 

akan menjadi terhambat. Tanpa kandungan 

nutrisi yang lengkap peningkatan protein 

tidak dapat  berjalan optimal karena bakteri 
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xilanolitik tidak akan hidup dan 

berkembang dengan baik.  

Penambahyan Urea pada dosis 1% yang 

digunakan sebagai sumber nitrogen bagi 

mikroba dalam proses fermentasi, 

merupakan makanan untuk bakteri itu 

sendiri, bila berlebih akan menyebabkan 

keracunan. Sedangkan fungsi tetes 2% 

adalah sumber karbon untuk bakteri, bila 

berlebih maka akan menyebabkan diare. 

Bakteri xilanolitik mampu melepas enzim 

yang mencerna substrat eksternal dan 

memanfaatkan bahan organic sebagai 

sumber karbon dan energy (Presscott et al., 

2003). Menurut Waluyo (2004), bakteri 

memperoleh makanan dengan menyerap 

molekul makanan disekitarnya dari yang 

sederhana sampai dengan yang kompleks, 

mencerna lebih dulu dan selanjutnya 

mensekresikan enzim-enzim, seperti enzim 

xilanase. 

 Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan bakteri 

xilanolitik sebagai fermentor pada proses 

fermentasi pelepah kelapa sawit terbukti 

dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar sebesar 10,29% apabila diberikan 

dengan dosis sebanyak 20%. 

Kandungan Serat Kasar 

 Hasil analisis proksimat kandungan 

serat kasar pada pelepah kelapa sawit yang 

difermentasi dengan bakteri xilanolitik. 

Adapun rata-rata kandungan serat kasar 

pelepah kelapa sawit yang telah mengalami 

fermentasi dapat dilihat pada Tabel .2. 

Tabel.2:Rata-rata kandungan serat kasar 
pelepah kelapa sawit yang 
difermentasi dengan bakteri 
xilanolitik 

Dosis 
Bakteri 

Xilanolitik  

Kandungan 
Serat Kasar 

(%) 

Transformasi 
(√) 

 

P0 (0%) 61.2937a ± 
3.2022 

7.8269 ± 
0.2026 

P1 (10%) 55.4657ab ± 
5.4228 

7.4404 ± 
0.3628 

P2 (15%) 55.2552b ± 
5.8580 

7.2174 ± 
0.4099 

P3 (20%) 49.9178c ± 
6.4816 

7.0532 ± 
0.4620 

Keterangan : superskrip berbeda pada kolom 
yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p<0,05) 

Berdasarkan hasil Analisis of Varian (Anova) 

(Lampiran 10) dapat diketahui bahwa 

penggunaan dosis bakteri xilanolitik pada 

proses fermentasi pelepah kelapa sawit 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kandungan serat kasar pelepah 

kelapa sawit (p<0,05). Berdasarkan uji 

Duncan (5%) menunjukkan bahwa 

perlakuan yang menghasilkan kandungan 

serat kasar tertinggi adalah P0 dan 

kandungan serat kasar terendah pada 

perlakuan P3. Perlakuan P3 terdapat 

perbedaan yang nyata dengan perlakuan 
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yang lain (p<0,05), sedangkan antara P0 dan 

P1 tidak terdapat perbedaan yang nyata 

(p>0,05). Pada perlakuan P1 dan P2 terlihat 

tidak berbeda nyata (p>0,05). 

Penurunan kandungan serat kasar pelepah 

kelapa sawit disebabkan karena adanya 

inokulum yang digunakan pada penelitian 

ini mengandung bakteri xilanolitik, bakteri 

xilanolitik mempunyai kemampuan 

mendegradasi hemiselulosa terutam xilan 

dan ikatan komplek lignoselulosa sehingga 

bakteri ini dapat memecah serat kasar 

pelepah kelapa sawit. 

 Menurut Waren (1996) 

mikroorganisme sangat efisien dalam 

mendegradasi pati, kitin, dan polisakarida 

dinding sel tanaman. Hal ini terjadi karena 

mikroorganisme menghasilkan enzim yang 

dapat mencerna polisakarida. 

 Serat kasar adalah bahan organic 

yang tidak larut dalam asam lemah dan basa 

lemah yang terdiri dari: selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Selulosa dan 

hemiselulosa merupakan komponen dinding 

sel tumbuhan yang masih bisa dicerna oleh 

ternak ruminansia dengan bantuan 

mikroorganisme rumen, namun karena 

terikat oleh lignin dalam bentuk ikatan 

lignohemiselulosa dan lignoselulosa  

 

keberadaan hemiselulosa dan selulosa 

menjadi tak tercerna. Supaya hemiselulosa 

dan selulosa dapat dicerna maka ikatan 

antara lignin dan hemiselulosa atau selulosa 

harus dilepaskan (Perez, et al 2002 )

 Mikroba xilanolitik dapat 

menghasilkan suatu enzim yang disebut 

enzim xilanase yang berfungsi 

melonggarkan ikatan antara lignin dan 

hemiselulosa yang menyebabkan beberapa 

nitrogen yang terikat pada fraksi lignin 

terlepas. Terlepasnya nitrogen ini 

dimanfaatkan oleh bakteri xilanolitik untuk 

perkembangbiakan, pertumbuhan dan 

aktivitas secara optimum. 

 Hasil serat kasar yang diperoleh pada 

penelitian ini ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bakteri xilanolitik sebagai 

fermentor pada proses fermentasi pelepah 

kelapa sawit terbukti dapat menurunkan 

kandungan serat kasar dari 61.29% menjadi 

sebesar 49,92%. 

Kesimpulannya peternak dapat 

memberikan bakteri xilanolitik dengan dosis 

20% dalam meningkatkan kandungan 

protein kasar dan menurunkan kandungan 

serat kasar melalui proses fermentasi. 
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