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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pakan merupakan campuran berbagai macam bahan organik yang

diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang

diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Agar pertumbuhan

dan produksi maksimal, jumlah dan kandungan zat-zat makanan yang diperlukan

ternak harus memadai (Suprijatna dkk, 2008).

Biaya pakan dalam suatu usaha peternakan khususnya ayam broiler

merupakan komponen terbesar dari total biaya produksi yang harus dikeluarkan

peternak selama proses produksi yaitu sekitar 60 sampai 70 persen (Budiansyah,

2010). Permasalahan yang muncul pada setiap usaha peternakan ayam adalah

masalah ketersediaan bahan pakan yang semakin sukar diperoleh serta harga yang

tidak seimbang dengan harga jual produk hasil ternak. Hal tersebut sangat

dirasakan pada peternak-peternak ayam dengan modal usaha relatif kecil.

Besarnya biaya pakan dapat ditekan dengan beberapa upaya yaitu efisiensi

penggunaan pakan, penggunaan bahan pakan yang murah, serta tidak bersaing

dengan kebutuhan manusia, merupakan limbah tetapi masih mempunyai nilai

nutrisi yang baik serta tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan ternak

(Rahardjo, 2006).

Limbah pertanian yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan ditunjang

ketersediaannya yang tidak sedikit serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia

adalah dedak padi. Dedak padi merupakan hasil samping penggilingan padi.
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Ketersediaannya sepanjang tahun berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan karena

dedak padi pada musim panen padi cukup melimpah, sebaliknya pada musim

kemarau berkurang. Selain itu dedak padi memiliki kandungan nutrisi yang masih

rendah untuk pakan ternak. Agar dedak padi dapat digunakan secara optimal di

dalam pakan maka harus difermentasi. Fermentasi ini dapat memperpanjang daya

simpan dedak padi (Irianingrum, 2009).

Fermentasi dedak padi menggunakan bakteri Actinobacillus sp. ML-08

yang mempunyai peran sebagai bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik yang dapat

memproduksi enzim endo 1,4 β glukanase, ekso 1,4 β glukanase, dan β

glukosidase, ketiga enzim tersebut di atas dapat memecah komponen serat kasar

menjadi karbohidrat terlarut (Howard et al, 2003). Menurut Tilman dkk. dalam

Wijayanti dkk. (2012) karbohidrat dibagi menjadi dua golongan yaitu serat kasar

dan BETN atau Nitrogen Free Extract.

Bakteri selulolitik mampu melepaskan ikatan lignoselulosa menjadi

selulosa yang mengandung glukosa sebagai komponen utama Bahan Ekstrak

Tanpa Nitrogen sehingga jika serat kasar menurun, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

(BETN) akan meningkat (Hendrawan, 1987). Bakteri membutuhkan karbohidrat

sebagai makanan maka kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) yang

meningkat tidak selalu terlihat karena telah digunakan oleh bakteri untuk

pertumbuhan (Baschnagel-Depamphilis et al, 1969).

Penilitian fermentasi dedak padi menggunakan bakter Actinobaillus sp.

ML-08 belum pernah dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam

penelitian ini dicoba melakukan penelitian pengaruh fermentasi dedak padi
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menggunakan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 terhadap kandungan serat kasar

dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah fermentasi dedak padi dengan menggunakan Actinobacillus

sp. ML-08 dapat menurunkan kandungan serat kasar?

2. Apakah fermentasi dedak padi dengan menggunakan Actinobacillus sp

ML-08 dapat meningkatkan kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

(BETN)?

1.3 Landasan Teori

Dedak padi memiliki kandungan protein kasar 6,5%,  lemak kasar 3,2%,

serat kasar 23,9%, abu 14%, dan BETN 38,4% (Setyono, 2013). Produksi dedak

padi di Indonesia cukup tinggi per tahun dapat mencapai 4 juta ton. Dedak padi

berpeluang menggantikan peranan jagung sebagai sumber energi bagi unggas.

Pakan ternak dengan kandungan serat kasar tinggi dan protein kasar rendah

menyebabkan produktifitas ternak menjadi rendah, sehingga perlu dilakukan

pengolahan fermentasi (Rachmawan, 2001).

Fermentasi merupakan bioteknologi yang menggabungkan pengolahan

secara biologis, kimiawi, dan rekayasa genetik yang dapat digunakan sebagai

media untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan dan memperbaiki teksturnya.

Fermentasi timbul sebagai akibat adanya aktivitas mikrobia yang membantu
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proses fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Mikrobia pembantu

fermentasi ini adalah bakteri Actinobacillus sp ML-08. Bakteri selulolitik dapat

memproduksi enzim endo 1,4 β glukanase, ekso 1,4 β glukanase, dan β

glukosidase, ketiga enzim tersebut di atas dapat memecah komponn serat kasar

menjadi karbohidrat terlarut (Howard et al., 2003).

Bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulose yang merupakan

kompleks terdiri dari enzim endo 1,4 β glukanase, ekso 1,4 β glukanase, dan β

glukosidase yang bekerja secara bertahap atau bersama-sama menguraikan

selulosa menjadi glukosa. Enzim selulase akan memecah selulosa menjadi

selubiosa, selanjutnya menjadi glukosa (Grenet and Besle, 1991).

Penambahan tetes tebu pada proses fermentasi dilakukan untuk

merangsang pertumbuhan bakteri. Tetes tebu merupakan sumber makanan untuk

bakteri karena mengandung karbohidrat dan unsur karbon yang cukup untuk

pertumbuhan bakteri. Selain karbohidrat, di dalam tetes juga mengandung sumber

mineral. Mineral yang penting dibutuhkan mikroba diantaranya magnesium,

natrium, dan besi (Sunatmo, 2009).

Pada penelitian yang dilakukan Fitriani (2013) menggunakan dosis

Actinobacillus sp. ML-08 sebanyak 5%, 10%, dan 15% dengan penambahan tetes

sebanyak 2% dan urea 1% dapat membuktikan terjadinya perubahan kandungan

serat kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN).
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1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui fermentasi dedak padi dengan menggunakan bakteri

Actinobacillus sp. ML-08 dapat menurunkan kandungan serat kasar.

2. Mengetahui fermentasi dedak padi dengan menggunakan bakteri

Actinobacillus sp. ML-08 dapat meningkatkan kandungan Bahan Ekstrak

Tanpa Nitrogen (BETN).

1.5 Manfaat Penelitian

Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat peternak, bahwa

melalui fermentasi dengan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 dapat menurunkan

kadungan serat kasar dan meningkatkan kandungan Bahan Ekstrak Tanpa

Nitrogen (BETN) sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Fermentasi menggunakan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 dapat

menurunkan kandungan serat kasar dedak padi.

2. Fermentasi menggunakan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 dapat

meningkatkan kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) dedak

padi.
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