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RINGKASAN 

Reza Andika. Penelitian dengan judul “Isolasi Dan Identifikasi Bakteri 

Selulolitik Dengan Aktivitas Mencerna Selulosa Yang Tinggi Pada Feses Gajah 

Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) Yang Berada Di Kebun Binatang 

Surabaya” dibawah bimbingan Dr. M. Anam Al Arif, drh., MP., selaku dosen 

pembimbing utama dan  Dr. Mufasirin., drh., M.Si., selaku dosen pembimbing 

serta. 

Selulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel tanaman kering 

seperti limbah pertanian yang seringkali dipakai sebagai pakan alternatif bagi 

ternak pada saat musim kemarau. Di dalam selulosa terdapat ribuan monomer 

glukosa yang merupakan sumber energi potensial, namun susah untuk dicerna 

karena terselubung oleh ikatan β-1,4-glikosidik. Selulosa dapat dihidrolisis 

dengan proses tertentu untuk memecah ikatan β-1,4-glikosidik, salah satunya 

dengan menggunakan enzim selulase yang diproduksi oleh bakteri selulolitik yang 

terdapat di dalam saluran pencernaan hewan herbivora. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri selulolitik yang 

mempunyai aktivitas tinggi dalam mencerna selulosa dan mengetahui 

karakteristik dari bakteri selulolitik yang terdapat di dalam feses Gajah Sumatera 

(Elephas maximus Sumatranus). Diharapkan isolat yang berhasil diisolasi dapat 

digunakan sebagai probiotik dalam fermentasi pakan untuk meningkatkan kualitas 

limbah pertanian agar lebih mudah dicerna oleh ternak. 

Penelitian ini dilaksanakan di Eks Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi 

Departemen Mikrobiologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
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Airlangga Surabaya. Penelitian ini menggunakan sampel cairan feses Gajah 

Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) yang diisolasi dengan menggunakan 

media selektif CMC untuk mendapatkan isolat murni, kemudian dilakukan 

pemeriksaan karakteristik dan uji kualitatif hidrolisis selulosa pada isolat tersebut. 

Dari hasil penelitian diperoleh 6 isolat bakteri, dengan isolat bakteri berlabel 

G1, G4 dan G5 memiliki diameter hallo yang lebih besar yaitu 1 cm dibandingkan 

dengan 3 bakteri lainnya 0,8 – 0,9 cm. Enam isolat bakteri yang diperoleh 

didominasi oleh bakteri berbentuk coccus dan bakteri berjenis Gram positif. Isolat 

bakteri yang didapat memiliki aktivitas cukup tinggi dalam mendegradasikan 

selulosa sehingga dapat dijadikan salah satu probiotik pada penggunaan limbah 

pertanian sebagai pakan ternak. 
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