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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hewan ternak memperoleh nutrisi dari pakan ternak yang diberikan sehari-

hari, sehingga komposisi nutrisi dari pakan ternak harus diketahui terlebih dahulu 

(Saun, 2010). Pakan ternak (forage) dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan 

makanan yang umumnya berupa tumbuhan, dan diberikan pada hewan ternak 

seperti sapi, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya. Kualitas pakan ternak 

dapat diartikan sebagai kandungan nutrisi dan kemampuan dari pakan ternak 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hewan ternak. Kualitas pakan ternak dapat 

ditentukan dari konsentrasi nutrisi dan kecernaan. Komponen-komponen penting 

dari pakan ternak meliputi karbohidrat dinding sel, lignin, protein kasar, 

karbohidrat non-struktural, protein, mineral, dan lipid (Gibson, 2009). 

Kualitas pakan ternak memiliki efek besar pada perkembangan hewan 

ternak, mulai dari produksi susu, pertambahan berat badan, hingga kemampuan 

reproduksi. Analisis kualitas pakan ternak dapat dilakukan di dalam laboratorium, 

dengan menentukan beberapa parameter seperti neutral detergent fibre (NDF) dan 

acid detergent fibre (ADF). NDF adalah total kandungan serat yang dapat 

diekstraksi dengan larutan neutral detergent seperti hemiselulosa, selulosa, dan 

lignin, sedangkan ADF total kandugan serat yang dapat diekstraksi dengan larutan 

acidic detergent, dan hanya meliputi selulosa dan lignin (Gibson, 2009). 
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Kecernaan (digestibilitas) adalah perbandingan nutrisi-nutrisi di dalam 

pakan ternak yang dapat dicerna. Kecernaan dapat dianalisis secara in vitro, in 

vivo, atau in situ. Dibandingkan dengan analisis kecernaan secara in vivo, analisis 

kecernaan secara in vitro merupakan indikator yang lebih baik dalam menentukan 

potensi pakan ternak untuk meningkatkan dry matter intake (DMI) hewan ternak. 

Hal ini disebabkan analisis kecernaan in vivo dipengaruhi oleh DMI yang 

berbeda-beda di dalam rumen, sehingga memberikan hasil analisis yang kurang 

tepat. Oleh karena itu, kecernaan pakan ternak lebih sering dianalisis secara in 

vitro (Varga, 2010). 

Kecernaan serat pakan ternak dapat ditingkatkan dengan bantuan 

mikroorganisme, misalnya Bacillus sp. Bakteri tersebut dapat mengubah molekul 

kompleks seperti lignoselulosa menjadi molekul yang lebih sederhana seperti 

glukosa, mannosa, galaktosa, dan xilosa (Thakura & Nakagoshi, 2011). Menurut 

penelitian oleh Varga dan Kolver pada tahun 1997, feses hewan ternak 

mengandung sekitar 20  70% selulosa yang tidak berhasil dicerna. Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun rumen hewan ternak dapat mencerna serat, sistem 

pencernaan hewan ternak belum dapat mencerna serat secara sempurna. 

kemampuan dari Bacillus sp. untuk mendegradasi selulosa, bakteri tersebut dapat 

meningkatkan kecernaan serat. Dengan demikian, asupan nutrisi dari hewan 

ternak dapat meningkat, sehingga produktivitas dari hewan ternak juga mengalami 

peningkatan (Manhar et al., 2015). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pakan ternak mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan 

ternak. Salah satu nutrisi tersebut adalah gula-gula sederhana yang dapat diperoleh 

dari degradasi serat. Walaupun hewan ternak memiliki sistem usus yang 

memungkinkan untuk mencerna molekul kompleks seperti selulosa, hewan ternak 

memiliki kecernaan yang berbeda-beda terhadap beberapa jenis makanan ternak. 

Hal ini disebabkan setiap pakan ternak memiliki komposisi nutrisi yang juga 

berbeda-beda. Walaupun bekatul telah digunakan sebagai bahan pakan ternak, uji 

kualitatif degradasi bekatul oleh B. amyloliquefaciens masih terbatas. 

 

1.3 Tujuan 

   1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui kemampuan bakteri B. amyloliquefaciens dalam mendegradasi 

serat yang terdapat di dalam bekatul. 

   1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Uji kualitatif kemampuan Bacillus amyloliquefaciens dalam 

mendegradasi serat menjadi gula sederhana melalui teknik Thin Layer 

Chromatography. 

2. Uji kuantitatif kandungan gula sederhana pada bekatul sebelum dan 

setelah diinokulasi dengan Bacillus amyloliquefaciens melalui teknik 

High Performance Liquid Chromatography. 

 


