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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu faktor penentu utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

usaha peternakan adalah pakan. Ketersediaan pakan hijauan ternak pada musim 

kemarau akan terbatas jumlahnya, sehingga harganya akan menjadi mahal, ini 

menyebabkan bahan pakan ternak dalam jumlah dan kualitasnya akan berkurang, 

yang cukup sering terjadi di Indonesia, maka perlu dicari sumber daya baru yang 

potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif yang mampu 

menggantikan sebagian atau seluruh hijauan. 

Ketersediaan sumber daya tersebut sebaiknya terdapat dalam satu tempat 

dalam jumlah banyak, sehingga tidak diperlukan biaya besar untuk  

memperolehnya. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah tanaman yang 

banyak tumbuh di segala musim yaitu tanaman bambu. Tanaman bambu dapat 

dimanfaatkan daunnya sebagai pakan ternak yang potensial. Selain merupakan 

limbah tanaman bambu yang kurang dimanfaatkan, daun bambu tersedia dalam 

jumlah cukup banyak di sepanjang tahun, serta mudah diperoleh dan memberikan 

peluang bagi daun bambu sebagai alternatif pakan ternak ruminasia yang sangat 

penting.  

Bambu (Gigantochloa atter) merupakan tanaman jenis rumput-rumputan 

dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu merupakan salah satu tanaman 

dengan pertumbuhan paling cepat. Bambu tumbuh dengan cara menyebarkan 

perakaran dan rizomanya di bawah tanah. Persebaran ini bisa sangat luas, dan jika 
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tidak dikendalikan bisa menyebabkan tunas tumbuh di tempat yang tidak 

diinginkan. Seberapa luas perakaran bambu menyebar ditentukan oleh jenis tanah 

dan iklim setempat. Rizoma yang berada di dalam tanah bisa dipotong jika 

diinginkan, dan jika rizoma terpisah dari badan utamanya, biasanya akan mati 

(Wikipedia, 2014) 

Laju pertumbuhan bambu yang paling umum adalah sekitar 3–10 cm 

sehari, sedangkan sebagian besar dari tanaman bambu yang dimanfaatkan 

manusia hanya batang dan umbi pohonnya (rebung), sehingga bambu akan 

menghasilkan limbah daun yang sangat cukup untuk digunakan sebagai pakan 

ternak ruminansia. Daun bambu memiliki kandungan gizi protein kasar (PK) 

4,24% (Adnan, 2013).  

Salah satu cara untuk memperbaiki kandungan gizi bahan pakan yaitu 

dengan proses fermentasi yang memanfaatkan jasa mikroorganisme seperti jamur 

dan bakteri. Salah satu mikroba yang dapat meningkatkan protein yang pernah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah Actinobacillus sp. ML-08 telah dilakukan 

pada daun jati sampai dosis 15% dapat meningkatan protein kasar dari 3,40% 

menjadi 3,68% (Julita, 2012). Peningkatan protein kasar juga terjadi pada kulit 

nanas yang difermentasikan dengan Actinobacillus sp. ML-08 sampai dosis 20% 

yaitu dari 2,92% menjadi 3,04% (Nastiti, 2013). Peningkatan protein secara 

optimal diperoleh pada perlakuan terhadap jerami padi yang di fermentasi selama 

7 hari menggunakan Baccilus pamilus taraf 10% dari 6,98% menjadi 9,54% 

(Hendra, 2011). Penggunaan Actinobacillus sp. ML-08 pada fermentasi daun 

bambu belum pernah di lakukan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POTENSI BAKTERI ... SYARAH MASITOH

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah�
http://id.wikipedia.org/wiki/Iklim�


3 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui potensi Actinobaccilus sp. ML-08 pada fermentasi daun bambu 

(Gigantochloa atter) terhadap kandungan bahan organik dan protein kasar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah daun bambu yang di fermentasi dengan Actinobaccilus sp. 

ML-08 dapat meningkatkan kandungan protein kasar? 

2. Apakah daun bambu yang di fermentasi dengan Actinobaccilus sp. 

ML-08 dapat meningkatkan kandungan bahan organik? 

 

1.3.      Landasan Teori  

Kendala pemanfaatan daun bambu sebagai pakan ternak ruminansia adalah 

kandungan protein kasarnya rendah yaitu 4,24% (Adnan, 2013) Ternak 

ruminansia membutuhkan kandungan protein sekitar 7% (Crowder and Chedda, 

1992). Warianto (1996), menyatakan rendahnya kadar protein antara 3-5% sukar 

diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak ruminansia. Menurut 

Tillman dkk. (1991) adanya hambatan tersebut menyebabkan belum optimalnya 

pemanfaatan limbah daun bambu sebagai bahan pakan. Salah satu pengolahan 

yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan nilai manfaat limbah sebagai 

bahan pakan ternak melalui proses fermentasi, yakni dengan memanfaatkan 

mikroba untuk meningkatkan kecernaan pakan. 

Penggunaan  Actinobacillus sp. ML-08 berperan sebagai bakteri selulolitik 

menghasilkan enzim selulase yang merupakan sistem enzim yang terdiri atas 
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enzim endo 1,4 β glukanase, ekso 1,4 β glukanase, dan β 1,4 glukosidase 

memotong ikatan rantai dalam selulosa menghasilkan molekul selulosa yang lebih 

pendek, ekso 1,4 β glukanase memotong ujung rantai selulosa menghasilkan 

molekul selobiosa, sedangkan b 1,4 β glukosidase memotong molekul selobiosa 

menjadi dua molekul glukosa (Howard et al., 2003). 

Menurut Muhidin et al., (2001) menyebutkan bahwa bakteri memerlukan 

senyawa nitrogen untuk proses biosintesis. Bakteri akan memfiksasi N2 menjadi 

ammonia. Proses asimilasi ammonia menjadi asam amino glutamate merupakan 

langkah awal pembentukan rangkaian asam amino lainnya. Kemudian asam 

amino-asam amino tersebut akan saling terhubung oleh ikatan peptide yang akan 

membentuk senyawa komplek yang dinamakan protein (Lehninger, 1982). Untuk 

mengetahui protein total sampel perlu di lakukan analisa kadar nitrogennya karena 

asam amino-asam amino tersebut terdiri dari gugus amino (-NH3) (Kapoor, 1997). 

Penambahan tetes diperlukan untuk merangsang pertumbuhan bakteri pada 

fermentasi. Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi pada tetes dapat digunakan 

oleh bakteri selulolitik sebagai sumber karbon untuk perkembangbiakannya 

(Harold and Carrel, 1999). Adanya perkembangbiakan bakteri selulolitik dalam 

pakan menyebabkan kandungan protein kasar akan meningkat karena bakteri 

mengandung nitrogen (Schlegel and Schmidt, 1994) 
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1.4.     Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui fermentasi daun bambu menggunakan bakteri 

Actinobaccilus sp. ML-08 dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar.  

2. Untuk mengetahui fermentasi daun bambu menggunakan bakteri 

Actinobaccilus sp. ML-08 dapat meningkatkan kandungan bahan 

organik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

        Memberikan informasi kepada masyarakat peternak, bahwa daun bambu 

hasil fermentasi dengan bakteri Actinobaccilus sp. ML-08 rumen diharapkan 

mampu meningkatkan kandungan bahan organik dan protein kasar sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh peternak ruminansia sebagai pakan ternak alternatif yang 

mudah dicerna dalam mengatasi kekurangan hijauan saat musim kemarau.. 

 

1.6.       Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 pada fermentasi daun 

bambu dapat meningkatkan protein kasar. 

2. Penggunaan bakteri Actinobacillus sp. ML-08 pada fermentasi daun 

bambu dapat meningkatkan kandungan bahan organik. 
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