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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan lahan untuk hijauan serta fluktuasi hijauan yang tinggi

mendorong peternak menggunakan limbah pertanian yang kwalitasnya rendah

sebagai alternatif pakan pengganti. Jerami padi merupakan salah satu limbah

pertanian yang umum dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak

ruminansia. Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah lama dilakukan

oleh peternak di daerah tropik terutama saat musim kemarau (Leng, 1990;

Wanapat, 1994). Penggunaan jerami padi bisa mencapai 20% pada musim hujan

dan semakin meningkat pada musim kemarau sampai 43% dari total bahan

organik (BO) pakan yang dikonsumsi (Soetanto dan Marzuki, 1997).

Potensi produksi jerami padi sebagai bahan pakan cukup tinggi dan

meningkat setiap tahun dengan meningkatnya produksi padi di Indonesia.

Menurut BPS (2006) di Indonesia dengan luas lahan 11.81.18.913 ha, produksi

jerami pada tahun 2005 mencapai 54.254.734 ton. Keterbatasan penggunaan

jerami padi sebagai pakan ternak disebabkan karakteristik didnding selnya yang

berbeda dari dinding sel jerami tanaman serial lainnya. Sebagai limbah tanaman

tua, jerami padi telah mengalami lignifikasi lanjut, menyababakan terjadinya

ikatan kompleks antara lignin, selulosa dan hemiselulosa (lignoselulosa).

Struktur lignoselulosa pada jerami padi merupakan polimer dari phenyilpropyl

yang berikatan kompleks membentuk tiga dimensi yang tidak larut dalam air dan

merupakan bahan yang amorf. Molekul selulosa sebagian besar telah berubah
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dari bentuk amorf menjadi bentuk kristal dimana selulosa diikat glukosida  1,4

dan diperkuat dengan ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada C1 dan gugus

hidoksil pada C6 sehingga menurut pemanfaatan dan kecernaan selulosa dan

hemiselulosa sebagai sumber energi (Chuzaemi, 1994; Karunandaa et al., 1995).

Residu pestisida organoklorin terdeteksi dalam jumlah yang cukup tinggi

pada limbah jerami padi. Indraningsih et al. 2003 menjelaskan bahwa jerami

padi organik terdeteksi mengandung DDE (Dichlorodiphenilelthylene) 6,2 ppb

dan endusulfan 75,2 ppb walaupun tidak terdeteksi pada tanah. Akumulasi

pestisida pada tanaman hidup terjadi selama proses lignifikasi sehingga jumlah

residu tertinggi terdapat pada jerami. Hal ini menurunkan jerami padi sebagai

pakan ternak ruminansia (Prihartini, 2007).

Mikroba rumen mempunyai kemampuan yang terbatas dalam

mendegradasi lignin, sehingga teknologi untuk memperbaiki kualitas pakan

jerami padi masih menjadi prioritas penting dalam memperbaiki kecernaan

nutrisi ternak ruminansia. Tekonologi untuk memperbaiki dan meningkatkan

kualitas pakan jerami padi diutamakan pada kemampuan mendegradasi dan

meningkatkan protein (Eun et al., 2006).

Persyaratan jerami padi yang dapat digunakan sebagai bahan pakan

antara lain kecernaan nutrien, konsumsi bahan kering (BK) dan efisiensi utilitas

penyerapan nutrien dari jerami padi tinggi serta bebas residu dan sesuai Standart

Codex dan Hazard Analisis Critical Cotrol Point (HACCP), sehingga untuk

meningkatkan pakan jerami padi dengan biodegradasi lignin, dapat

meningkatkan utilitas selulosa, meningkatkan konsentrasi protein dan

menghilangkan residu pestisida. Teknologi yang dapat digunakan untuk optimasi
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jerami padi sebagai pakan adalah dengan fermentasi oleh mikroba pendegradasi

lignin dan organopolutan.  Prihartini (2007) menemukan bakteri lignochloritik

yang mempunyai kemampuan mendegradasi lignin dan organochlorin dan

mempunyai potensi sebagai probiotik rumen.  Namun belum diketahui efek dari

penambahan probiotik lignolitik pada jerami padi. Oleh karena itu dilakukan

penelitian tentang pengaruh penambahan probiotik lignolitik pada jerami padi

terhadap kecernaan BK dan BO secara in-vitro.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

penambahan probiotik lignolitik pada jerami padi terhadap kecernaan BK dan

BO secara in-vitro.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan

probiotik lignolitik pada jerami padi terhadap kecernaan BK dan BO secara in-

vitro.

1.4 Manfaat

1. Menambah pemahaman tentang pengaruh penambahan probiotik lignolitik

pada jerami padi terhadap kecernaan BK dan BO secara in-vitro.

2. Sebagai dasar pertimbangan lebih lanjut penggunaan jerami padi dengan

penambahan probiotik lignolitik sebagai pakan ternak ruminansia.


