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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

	   Strategi untuk meraih keberhasilan pada usaha beternak memerlukan 

adanya asupan teknologi, pemberdayaan pada sisi pengelolaan (management), dan 

aspek pemuliabiakan (breed) ternak. Namun, faktor yang paling mengemuka di 

dalam kegiatan beternak yang realistis adalah memberikan asupan pakan yang 

konsisten baik secara kuantitas maupun kualitas (Bamualim, 2011). Upaya untuk 

mengurangi biaya pakan sebagian peternak menggunakan bahan pakan alternatif 

sebagai pengganti bahan pakan. Dalam pemilihan bahan pakan yaitu mudah 

didapat, harganya murah, kandungan nutrisi tinggi dan tidak bersaing dengan 

manusia (Handajani dan Widodo, 2010). 

Salah satu contoh bahan pakan alternatif yang dimanfaatkan secara 

optimal adalah daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) (Sudiana dkk., 2012). 

Limbah daun angsana digunakan sebagai pupuk kompos yang dikelola oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan dalam pembuatan pupuk kompos 

tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Produksi limbah daun angsana 

mencapai 126 m3 per hari di dapatkan dari berbagai wilayah Surabaya (Wito, 

2015).  

 Hasil uji fitokimia yang telah dilakukan dari serbuk simplisia daun 

angsana menunjukkan hasil yang positif yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, dan 

terpenoid (Aprilia, 2014). Tanin yang merupakan zat anti nutrisi yang dapat 

mempengaruhi fungsi asam amino dan kegunaan dari protein (U.S. Department of 

Agriculture Phytochemical and Ethnobotanical Database, 2001). Dalam jumlah 
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yang tidak melebihi tingkat optimum, tanin memiliki efek positif, yaitu sebagai 

senyawa untuk menghindari terjadinya kembung pada ternak dan membantu usus 

mencerna serta menyerap protein secara langsung, dengan membentuk ikatan 

tanin-protein yang dapat mencegah degradasi protein di dalam rumen (Mangan, 

1988). Pakan utama ternak ruminansia, hijauan atau limbah pertanian seperti daun 

angsana,  memiliki kadar serat kasar yang tinggi. Komponen terbesar dari serat 

kasar adalah berupa dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin 

(Church and Pond, 1988). Kandungan serat kasar yang tinggi menyebabkan 

rendahnya nilai kecernaan pakan karena keberadaan lignin. Lignin berada dalam 

tanaman bersama-sama selulosa dan hemiselulosa dan berikatan membentuk 

komponen yang disebut lignoselulosa dan lignohemiselulosa (Tillman dkk., 

1991). 

 Daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) sebagai pakan hijauan 

berprotein dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan untuk ternak 

(Rahmansyah dkk., 2013). Peningkatan nilai gizi pakan dapat dilakukan dengan 

perlakuan fisik, kimiawi, dan biologik. Perlakuan secara fisik yaitu dengan 

pemotongan dan penggilingan hanya memudahkan ternak untuk mengkonsumsi 

pakan tetapi tidak meningkatkan kandungan nutrisinya. Perlakuan secara kimiawi 

dengan cara penambahan bahan kimia membutuhkan biaya yang besar dan waktu 

yang relatif lama, selain itu beberapa bahan kimia dapat mencemari lingkungan 

karena bersifat polutan. Perlakuan secara biologik dilakukan dengan fermentasi 

yang memanfaatkan jasa mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Cara 

fermentasi ini memiliki keuntungan antara lain tidak menimbulkan polusi, mampu 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH WAKTU FERMENTASI MERWIN YOSIA ANDREAS



 

3 

	  

 

	  

meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan dapat menghilangkan zat anti nutrisi yang 

terkandung dalam bahan mentah dan membutuhkan waktu relative pendek 

(Howard et al., 2003). Lama waktu proses fermentasi, mempengaruhi kesempatan 

mikroorganisme berkembangbiak semakin banyak (Astawan, 2008). 

 Probiotik adalah food additive berupa mikroba hidup menguntungkan 

(Afrianto dan Liviawaty, 2005), didefinisikan sebagai substrat mikroorganisme, 

yang diberikan kepada ternak lewat pakan dan memberikan efek positif dengan 

cara memperbaiki keseimbangan mikroorganisme alami di dalam saluran 

pencernaan (Estrada, 1997). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) dengan probiotik 

komersil (SOC®) yang mengandung bakteri Lactobacillus sp, Azotobacter sp, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus sp dan jamur Saccharomyces sp (Widhartono, 

dkk., 2009). Penggunaan mikroorganisme sesulolitik berperan memproduksi 

enzim endo 1,4 ß glukonase, ekso 1,4 ß glukonase dan ß glukosidase, ketiga 

enzim tersebut dapat memecah komponen serat kasar menjadi karbohidrat terlarut 

(Howard et al., 2003). Enzim protease merupakan enzim bakteri proteolitik yang 

mengkatalisis pemutusan ikatan peptida pada protein dihasilkan oleh bakteri 

proteolitik (Susanti, 2003). 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tentang pengaruh 

waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) dengan probiotik 

terhadap kandungan serat kasar dan protein kasar akan dilakukan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) 

dengan probiotik berpengaruh terhadap kandungan serat kasar ? 

2. Apakah waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) 

dengan probiotik berpengaruh terhadap kandungan protein kasar ? 

 

1.3 Landasan Teori 

 Pastura dan hijauan segar merupakan bahan pakan dalam bentuk daun-

daunan, dan kadang masih bercampur dengan ranting dan bunganya. Daun 

angsana sebagai pakan hijauan berprotein dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

hijauan pakan untuk ternak (Rahmansyah dkk., 2013). Serat kasar adalah bagian 

dari bahan pakan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang 

digunakan untuk rnenentukan kadar serat kasar, yaitu asarn sulfat (H2S04 1,25 %) 

dan natriurn hidroksida (NaOH 1,25 %) (Muchtadi, 2001). Fermentasi 

menggunakan bantuan mikroorganisme dapat digunakan untuk mengolah bahan 

pakan yang sulit dicerna menjadi lebih mudah dicerna (Sundstol and Coxworth, 

1997).  

 Waktu fermentasi berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. 

Semakin lama fermentasi, maka mikroorganisme semakin aktif artinya 

berkembang biak, semakin banyak jumlahnya, sehingga mempunyai kemampuan 

untuk memecah substrat semakin besar (Kunaepah 2008). Semakin lama 

fermentasi dan semakin banyak glukosa yang ditambahkan, mikroorganisme 
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berkembangbiak semakin banyak, sehingga kemampuan mikroba memecah 

glukosa menghasilkan metabolit primer (asam laktat dan alkohol) dan metabolit 

sekunder (aktivitas antibakteri dan polifenol), semakin banyak (Astawan, 2008). 

Pemilihan glukosa dikarenakan glukosa adalah gula dalam bentuk sederhana yang 

dapat langsung dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya 

(Kunaepah,  2008). Penambahan larutan gula pada proses fermentasi dilakukan 

untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang terkandung dalam 

probiotik. Larutan fermentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan 

gula dan probiotik.  

 Probiotik adalah mikroba hidup menguntungkan pada makhluk hidup, 

yang bermanfaat untuk memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran 

pencernaan, hal ini terjadi karena mikroba tersebut akan menghasilkan enzim 

(Afrianto dan Liviawaty, 2005) dan memberikan pengaruh positif terhadap 

fisiologi dan kesehatan inangnya. Senyawa-senyawa racun yang dihasilkan pada 

metabolisme bakteri probiotik seperti asam laktat, hidrogen peroksida, bakteriosin 

yang bersifat antimikroba dan antibiotik mampu menekan pertumbuhan bakteri 

patogen (Yulinery et al., 2006). Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jamur 

yang bersifat selulolitik untuk menurunkan serat kasar (Mc Donald et al., 1995). 

Enzim protease dihasilkan oleh bakteri yang bersifat proteolitik untuk 

meningkatkan protein kasar (Priskila, 2007). Salah satu fungsi protease yaitu 

berperan dalam degradasi protein menjadi asam amino, sehingga pakan ternak 

lebih mudah diserap oleh pencernaan hewan ternak (Kurniawati, 2008) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) 

dengan probiotik menurunkan kandungan serat kasar.  

2. Membuktikan waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) 

dengan probiotik meningkatkan kandungan protein kasar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pembaca dan peternak mengenai manfaat waktu fermentasi daun angsana 

(Pterocarpus indicus Willd) dengan probiotik menurunkan kandungan serat kasar 

dan meningkatkan protein kasar.  

 

1.6 Hipotesis  

1. Waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) dengan 

probiotik menurunkan kandungan serat kasar. 

2. Waktu fermentasi daun angsana (Pterocarpus indicus Willd) dengan 

probiotik meningkatkan kandungan protein kasar. 
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