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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pakan tambahan (feed additive) merupakan bahan makanan tambahan 

yang bermanfaat untuk meningkatkan daya guna pakan termasuk didalamnya 

membantu ketersediaan zat gizi untuk dimanfaatkan oleh ternak. Ternak yang 

diberikan feed additive  akan mengalami peningkatan produktivitas, misalnya sapi 

perah yang diberikan feed additive  akan memproduksi susu yang lebih banyak 

dibandingkan sebelumnya, sapi potong betina yang diberikan feed additive bisa 

meningkatkan angka kebuntingan sehingga setiap tahunnya bisa melahirkan pedet. 

Didalam feed additive termasuk pemacu pertumbuhan (growth promotor) dan atau 

juga antibiotika serta obat-obatan untuk pencegahan penyakit, tetapi imbuhan 

pakan bukan hanya pemacu pertumbuhan melainkan banyak sekali jenisnya 

(Asosiasi Obat Hewan Indonesia/ASOHI, 2014). Salah satu dari berbagai jenis 

feed additive yakni feed additive berbasis bakteri (probiotik) Lignochloritik. 

Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) didapatkan formula 

probiotik (feed additive) berbasis bakteri lignochloritik. Probiotik mempunyai 

kemampuan yang tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktivitas enzim. 

Probiotik mempunyai kemampuan yang tinggi dalam aktivitas degradasi lignin 

dan organochlorine pada kondisi an aerob. Aktivitas degradasi probiotik 

Lignochloritik juga tidak antagonis dengan aktivitas mikroba rumen. Sehingga 

probiotik bisa digunakan sebagai probiotik rumen. 

Memproduksi feed additive berbasis bakteri Lignochloritik merupakan 

suatu usaha yang memiliki peluang apabila dilihat dari kebutuhan akan feed 
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additive di Indonesia saat ini. Untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak 

untuk dijalankan atau tidak, perlu dilakukannya suatu analisis kelayakan 

usaha.PT. Mulya Agro Bioteknologi merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang produksi starter fermentasi dan pencuci pestisida. Selain itu, PT. Mulya 

Agro Bioteknologi juga memproduksi feed additive berbasis bakteri 

Lignochloritik. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa usaha produksi feed 

additive berbasis bakteri Lignochloritik di PT. Mulya Agro Bioteknologi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan usaha dalam memproduksifeed additive berbasis bakteri 

Lignochloritik? 

2. Bagaimana tingkat sensitivitas usaha dalam memproduksi feed additive 

berbasis bakteri Lignochloritik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kelayakan usaha dalam memproduksi feed additive berbasis 

bakteri Lignochloritik pada skala usaha pabrik. 

2. Untuk mengetahui tingkat sensitivitas usaha dalam memproduksi feed additive 

berbasis bakteri Lignochloritik. 
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1.4. Kegunaan 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang memerlukan 

informasi untuk membuka usaha produksi feed additive berbasis bakteri 

Lignochloritik. 

2. Sebagai bahan informasi, pustaka dan pengetahuan mengenai studi kelayakan 

usaha bagi peneliti selanjutnya. 

 

  

 


