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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar tanaman memiliki selulosa terutama pada tumbuhan seperti 

rumput gajah, dedaunan, serta tanaman limbah pertanian seperti jerami dan daun 

pisang. Selulosa merupakan komponen utama pembentuk dinding sel tanaman, 

dimana terdapat selulosa sebanyak 35-50% dari berat kering tanaman (Saha, 

2004). Menurut Wang (2004), selulosa merupakan rangkaian glukosa dengan 

jumlah yang sangat banyak, terdapat 1000 sampai satu juta lebih unit glukosa 

yang merupakan sumber energi potensial. Hal ini akan memberikan peluang 

terhadap limbah pertanian sebagai pakan ternak alternatif yang sangat penting, 

terutama pada musim kemarau.  

Kendala pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak alternatif 

adalah kecernaan yang rendah, kandungan serat kasar yang tinggi serta kandungan 

protein kasar yang rendah yaitu sekitar 3 - 5 % BK (Musofie dan Wardhani, 

1990). Glukosa yang terdapat pada selulosa juga tidak bisa langsung dicerna oleh 

ternak, yang disebabkan oleh adanya ikatan β-1,4-glikosidik yang menyelubungi 

unit glukosa (Tilman, 1991). Selulosa yang terdapat pada tanaman khususnya 

limbah pertanian dapat dihidrolisis dengan proses tertentu untuk memecah ikatan 

β-1,4-glikosidik  menjadi glukosa. Senyawa yang mampu mendegradasi selulosa 

adalah enzim selulase yang salah satunya dihasilkan oleh bakteri selulolitik 

(Xiang et al., 2003). 
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Bakteri selulolitik merupakan salah satu jenis mikroba yang mampu 

menghasilkan enzim selulase, yang berfungsi untuk mendegradasi selulosa pada 

tanaman menjadi glukosa sehingga lebih mudah dicerna oleh hewan ternak 

ruminansia. Contoh bakteri selulolitik yang pernah ditemukan terdapat pada 

rumen sapi antara lain: Nitrosomonas europae, Bacillus sphaericus, Cellulomonas 

cellulans, Cytophaga hutchinsoi, Acidothermus cellulyticus, Lactobacillus 

acidophilus, dan Cellvibrio mixtus (Lamid dkk, 2011). Bakteri selulolitik sering 

digunakan sebagai bahan dasar probiotik. Probiotik merupakan pakan tambahan 

dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan (Fuller, 1997). 

Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) merupakan mamalia 

herbivora yang mengandalkan segala macam tumbuh-tumbuhan seperti daun, 

rumput gajah dan bambu sebagai sumber makanan. Makanan gajah merupakan 

makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi, hal tersebut memungkinkan 

bahwa di dalam sistem pencernaan Gajah Sumatera memiliki bakteri selulolitik 

dengan kemampuan mencerna selulosa yang tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri 

selulolitik pada feses Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) yang 

mempunyai kemampuan tinggi untuk mendegradasikan selulosa, serta mengetahui 

gambaran bentuk dan jenis gram bakteri selulolitik tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah terdapat bakteri selulolitik dengan aktivitas mencerna 

selulosa yang tinggi pada feses Gajah Sumatera (Elephas maximus 

Sumatranus)? 

2) Bagaimanakah bentuk dan jenis Gram bakteri selulolitik yang 

diisolasi dari feses Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendapatkan bakteri selulolitik yang mempunyai aktivitas tinggi dalam 

mencerna selulosa pada feses Gajah Sumatera (Elephas maximus 

Sumatranus) 

2) Mengetahui bentuk dan jenis Gram bakteri selulolitik yang ditemukan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diketahui keberadaan bakteri selulolitik yang 

memiliki aktivitas yang tinggi dalam mendegradasi selulosa pada Gajah Sumatera 

(Elephas maximus Sumatranus). Bakteri selulolitik yang berhasil diisolasi dapat 

dijadikan sebagai kandidat probiotik pada penggunaan limbah pertanian sebagai 

pakan ternak. 
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1.5 Landasan Teori 

Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman. 

Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa. Selulosa terdiri dari 

rantai liniear dari beberapa ratus hingga ribuan unit monosakarida β-glukosa yang 

terselubung oleh ikatan β-1,4-glikosidik. Adanya ikatan β-1,4-glikosidik membuat 

selulosa sukar untuk didegradasi menjadi glukosa, sehingga hewan herbivora yang 

mengkonsumsi tanaman sulit untuk mencerna selulosa (Tilman, 1991). 

Ikatan β-1,4-glikosidik yang terdapat pada serat selulosa dapat dipecah 

menjadi glukosa oleh enzim selulase. Enzim selulase merupakan senyawa yang 

diproduksi oleh bakteri dan jamur, aerob dan anaerob, mesofil dan thermofil (Bhat 

and Bhat, 1997). Tiga enzim utama yang mendegradasi selulosa yaitu endo-1-4-β-

glukanase, ekso-1-4-β-glukanase dan β-glukosidase (Grenet and Besle, 1991). 

Jenis-jenis bakteri selulolitik yang pernah ditemukan antara lain adalah 

Bacteriodes succinogenes, Ruminococcus flavifaciens, Ruminococcus albus dan 

Cillobacterium cellulosolvens (Sukumaran et al., 2005). 

Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) merupakan mamalia 

terbesar di Indonesia. Berat dari Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) 

mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada gajah dewasa. Gajah 

merupakan hewan herbivora yang mengandalkan tumbuhan sebagai makanan 

utama. Seekor gajah dapat makan 200 kg makanan per hari, yang terdiri dari 

pisang, rumput gajah, daun-daunan dan bambu (Shoshani and Eisenberg, 1982). 

Feses dari gajah terdiri dari serat-serat kasar berupa daun, dahan atau rumput yang 

sudah dicerna oleh tubuh.   
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1.6 Hipotesis 

Terdapat bakteri selulolitik yang mempunyai aktivitas mencerna selulosa 

yang tinggi pada feses Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus). 
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