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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.I.  Latar Belakang 

Peningkatan populasi dan kualitas ternak menuntut ketersediaan pakan 

yang baik dalam jumlah mencukupi. Sampai saat ini penyediaan pakan ternak 

masih mempunyai beberapa rintangan, seperti semakin terbatasnya areal 

penanaman hijauan pakan karena menghadapi persaingan yang makin ketat 

dengan kepentingan manusia terutama di daerah padat penduduk. 

Pemenuhan pakan untuk konsumsi ternak membutuhkan alternatif sumber 

pakan lain yang melimpah seperti pemanfaatan limbah pertaniaan dan industri. 

Limbah pertanian seperti jerami padi memiliki energi potensial yakni kandungan 

selulosanya yang tinggi. Penggunaan yang luas terhambat karena terdapat  

kandungan lignin yang tinggi berbentuk ligno-selulosa dan ligno-hemiselulosa 

yang sulit dicerna oleh ternak. Peningkatan kecernaan dan nilai nutrisi pakan yang 

mengandung lignin diperlukan pendegradasi lignin yakni pakan tambahan berupa 

probiotik. 

 Probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroorganisme 

dan substansi yang berperan pada keseimbangan mikroba pada saluran pencernaan 

penjelasan ini kemudian disempurnakan oleh Fuller (1992), sebagai pakan 

tambahan yang berupa mikroba hidup yang menguntungkan ternak inang karena 

dapat memperbaiki keseimbangan mikroba pada saluran pencernaannya. 

Penggunaan probiotik sebagai pakan tambahan bagi ternak dalam usaha untuk 
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meningkatkan performans cenderung meningkat, terutama setelah timbul 

kekhawatiran akan efek residu hormon dan antibiotik yang sebelumnya lebih 

umum digunakan. 

Mikroba yang dapat digunakan untuk probiotik harus memenuhi beberapa 

persyaratan, dan yang utama adalah aman untuk dikonsumsi dan tidak bersifat 

patogen. Demikian pula mikroba harus mampu bertahan hidup sampai pada 

saluran pencernaan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah stabilitas 

selama prosesing dan penyimpanan. 

Pemberian pakan dengan kandungan serat kasar yang tinggi, seperti hijauan 

akan memerlukan energi yang lebih banyak untuk mengunyah. Selama proses tersebut 

akan dikeluarkan sejumlah besar saliva untuk membantu proses penelanan bolus. 

Tingkat keasaman saliva yang tinggi (cendrung basa) akan menjaga pH rumen normal 

dan mendorong pertumbuhan bakteri rumen yang cepat (Mc Cutchen, 1991), 

berdampak pada peningkatan kecernaan pakan. Efesiensi proses pencernaan dan 

fermentasi serat dalam rumen akan diikuti dengan  peningkatan ketersedian nutrisi, baik 

protein maupun bahan organik  bagi ternak inang. 

 Bahan organik (BO) sangat penting karena merupakan ukuran 

ketersediaan sumber rantai karbon untuk sintesis protein mikroba. Ketersediaan 

BO membatasi terjadinya proses sintesis walaupun jumlah NH3 tinggi. Kegunaan 

protein hasil sintesis sangat ditentukan oleh metabolisme protein mikroba 

disaluran pencernaan paska rumen. BO tersedia dalam pakan bagi ruminansia 

sangat ditentukan oleh kandungan karbohidrat terutama selulosa yang tinggi 

terdapat pada pakan berserat seperti jerami padi. 
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 Pada penelitian kali ini menggunakan probiotik yoghurt sapi yang 

didalamnya terdapat bakteri enterococcus casselivlafus dari pencernaan kerbau 

rawa. Kerbau memiliki kemampuan mencerna pakan bermutu rendah lebih efisien 

dari pada sapi dengan kemampuan mencerna 2-3% unit lebih tinggi. Diduga 

berkaitan erat dengan perlambatan gerakan pakan dalam saluran pencernaan 

kerbau sehingga makanan tersebut dapat diolah lebih lama dan berdampak pada 

penyerapan zat gizi lebih banyak. (Devendra, 1987; Wanapat et al., 1994) 

 Berdasarkan fakta tersebut maka peneliti menggunakan probiotik dari 

bakteri pencernaan kerbau rawa yang diterapkan pada sapi Peranakan Ongole 

untuk mengetahui kecernaan sapi peranakan ongole terhadap bahan organik dan 

serat kasar. 

 

I.2.  Perumusan Masalah 

 Apakah ada pengaruh  pemberian probiotik yoghurt sapi terhadap 

kecernaan bahan organik dan serat kasar  pada ternak sapi Peranakan Ongole ?. 

 

I.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

probiotik yoghurt sapi terhadap kecernaan bahan organik dan serat kasar pada sapi 

Peranakan Ongole. 
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I.4.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bakteri  

pendegradasi serat yanag terkandung di dalam probiotik yogurt sapi untuk 

meningkatkan kecernaan bahan organik dan serat kasar pada pakan sapi 

Peranakan Ongole, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian dikemudian hari. 

 

 

 


