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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ternak ruminansia mempunyai kemampuan yang istimewa dibandingkan 

dengan ternak non ruminansia, terutama kerbau rawa. Kerbau memiliki 

kemampuan mencerna pakan bermutu rendah lebih efisien daripada sapi, dengan 

kemampuan mencerna 2-3% unit lebih tinggi (Wannapat, et al., 2001). Jumlah 

bakteri dan fungi di dalam rumen kerbau rawa lebih tingggi daripada sapi, hal 

tersebut menyebabkan kecernaan pakan menjadi tinggi (Wannapat, et al., 2001), 

tetapi pada fase-fase tertentu seperti saat petumbuhan, protein hasil sintesis 

protein mikroba tidak mencukupi sehingga memerlukan pasokan sumber protein. 

Pasokan sumber protein tersebut bisa menggunakan probiotik sebagai 

pakan tambahan bagi ternak. Pakan tambahan diperlukan berupa suatu bahan yang 

mengandung koloni mikroba tertentu disebut probiotik untuk meningkatkan daya 

cerna pakan sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak (Mahmud, 2006). 

Probiotik bakteri selulolitik merupakan probiotik yang mengandung bakteri 

selulolitik yang diisolasi dari cairan rumen beberapa ternak ruminansia. 

Penggunaan probiotik ada ternak domba, mampu meningkatkan kecernaan serat 

kasar, selulosa, dan hemiselulosa pakan, dan juga meningkatkan kecernaan energi 

atau  Total Digestible Nutrient/TDN (Wahyudi dan Hendraningsih 2006). Sehingga 

peternak dapat meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan yang pada 

gilirannya akan menekan biaya pemeliharaan ternak. 
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Probiotik dapat didefinisikan sebagai tambahan pakan yang mengandung 

mikroba hidup yang berdampak positif kepada ternak inang dengan cara 

meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Pemberian 

probiotik yang berasal dari mikroba rumen tidak hanya mencegah diare pada 

ternak muda, tetapi juga merangsang perkembangan dan menjaga fermentasi yang 

stabil didalam rumen. Penelitian yang dilakukan Theodoron et al (1990) dalam 

Fuller membuktikan bahwa probiotik yang mengandung mikroba selulolitik 

anaerobik dalam rumen akan meningkatkan konsumsi, kecernaan pakan dan 

pertambahan bobot badan anak sapi setelah penyapihan. 

Beberapa keuntungan dari penggunaan probiotik antara lain, 

meningkatkan kecernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, memperbaiki 

keseimbangan mikroflora rumen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan 

menghilangkan atau menurunkan mikroba patogen. Proses pencernaan serat 

dalam rumen terjadi dengan baik bila rumen telah berkembang dengan sempurna 

dan populasi mikroba mencapai optimal. Peralihan pakan cair (susu induk) 

menjadi pakan padat (hijauan) yang dilakukan lebih cepat pada ternak ruminansia 

muda akan menurunkan biaya pemeliharaan. 

Serat kasar merupakan pakan utama yang diberikan oleh peternak pada 

ternak ruminansia. Serat kasar pakan merupakan prekursor lemak susu, namun 

apabila tidak dicerna secara optimal serat kasar dapat menekan konsumsi sehingga 

ternak tidak mendapatkan energi yang optimal. Peternak juga harus menambahkan 

energi dari bahan pakan lain yang lebih mudah dicerna seperti konsentrat yang 

harganya lebih tinggi. Peningkatan kecernaan pakan berserat akibat pemberian 
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probiotik akan meningkatkan efisiensi biaya produksi untuk setiap liter susu yang 

dihasilkan. Peran probiotik akan meningkatkan kandungan protein kasar pakan 

basal jerami dari 6,0% menjadi 15,25%, sehingga akan menurunkan harga protein 

pakan dari Rp 11,5/kg pakan menjadi 3,8 Rp/kg (Wahyudi dan Hendraningsih 2006). 

Penggunaan mikroba yang digunakan sebagai probiotik harus aman untuk 

dikonsumsi dan tidak bersifat patogen. Mikroba tersebut harus mampu bertahan 

hidup sampai dengan saluran pencernaan. Pemberian probiotik yang berasal dari 

rumen ternak dewasa dan mengandung kultur hidup bakteri pencerna serat, bakteri 

selulolitik, telah terbukti dapat meningkatkan tingkat kecernaan pakan dan 

pertambahan bobot badan (Hobson, et al., 1997) 

Fungsi pakan bagi ternak utamanya adalah sebagai pemenuhan hidup 

pokok, pertumbuhan, reproduksi dan produksi susu. Peralihan pakan cair (susu 

induk) menjadi pakan padat (hijauan) yang dilakukan lebih cepat pada ternak 

ruminansia muda akan menurunkan biaya pemeliharaan, akan tetapi peralihan 

musim kemarau ke musim penghujan begitupula sebaliknya sudah tidak bisa 

diprediksi, mengakibatkan sumber hijauan ternak berkurang. Menurut Hartadi, 

dkk (1993), kekurangan Bahan Kering (BK) dan TDN mengakibatkan penurunan 

bobot pada induk yang sedang laktasi, rata-rata sebesar 0,36 kg/ekor/hari serta 

tidak mampu meningkatkan bobot pedet. 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah tersebut, maka perlu  

dilakukan suatu penelitian yaitu pemberian probiotik yang berisi bakteri asal 

kerbau rawa. Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri 
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Enterococcus casseliflavus (E. casseliflavus) asal sekum kerbau rawa yang diduga 

dapat meningkatkan kecernaan BK dan TDN ternak ruminansia.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sehubungan penggunaan bakteri E. casseliflavus menghasilkan enzim 

yang dapat merombak serat kasar sehingga diduga dapat meningkatkan kecernaan 

pakan ruminansia, maka diduga pemberian bakteri E. casseliflavus asal sekum 

kerbau rawa berpengaruh terhadap kecernaan BK dan TDN ternak sapi Peranakan 

Ongole ?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penambahan bakteri E. casseliflavus asal sekum 

kerbau rawa terhadap kecernaan BK dan TDN ternak sapi Peranakan Ongole ?. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang probiotik 

pendegradasi serat dalam meningkatkan kualitas nutrisi pakan ruminansia 

berkualitas rendah. 

b. Membantu memecahkan masalah fluktuasi kualitas pakan yang diakibatkan oleh 

pergantian musim. 


