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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Feed Additive 

 Menurut Shobirin dkk. (2013), pakan tambahan (feed additive) adalah 

setiap pakan yang tidak lazim dikonsumsi ternak sebagai pakan, yang sengaja 

ditambahkan, memiliki atau tidak nilai nutrisi, dapat mempengaruhi karakteristik 

pakan atau produk hewan. Bahan tersebut memiliki mikroorganisme, enzim, 

pengatur keasaman, mineral, vitamin, dan bahan lain tergantung pada tujuan 

penggunaan dan cara pemakaiannya. Feed additive adalah bahan pakan tambahan 

yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas 

ternak maupun kualitas produksi. Zat additive yang diberikan pada ternak 

digolongkan menjadi 4 yaitu:  

1. Vitamin tambahan  

2. Mineral tambahan  

3. Antibiotik  

4. Anabolik (hormonal)  

Menurut Fathul dkk. (2013), pakan aditif yaitu suatu substansi yang 

ditambahkan kedalam ransum dalam jumlah yang relatif sedikit untuk 

meningkatkan nilai kandungan zat makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

khusus. Lebih lanjut Fathul dkk. (2013) menyatakan bahwa manfaat pemberian 

pakan aditif atau suplemen dari segi fisiologis adalah : 

1. Ternak terhindar dari defisiensi vitamin (avitaminosis) dan devisiensi mineral, 

yang kemungkinan berupa kelumpuhan, otot kejang, milk fever 
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(paresispuerperalis), pertumbuhan jaringan epitel yang kurang baik, dan mudah 

terkena infeksi. 

2. Ternak terhindar malnutrisi misalkan kekurusan pada musim kemarau yang 

panjang karena kualitas ransum menurun. 

3. Mempertahankan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. 

2.2. Probiotik 

Probiotik merupakan produk yang mengandung mikroorganisme hidup 

dan non patogen, yang diberikan pada hewan ternak untuk memperbaiki laju 

pertumbuhan, menstabilkan produksi pada ternak, efisiensi konversi ransum, 

meningkatkan penyerapan nutrisi, kesehatan hewan, menambah nafsu makan 

sehingga mempercepat peningkatan berat badan dan memperbaiki kualitas feces 

(Zakariah, 2010). Menurut LIPI (2009), probiotik merupakan pakan aditif berupa 

mikroba hidup yang dapat meningkatkan keseimbangan dan fungsi pencernaan 

hewan inang, memanipulasi mikroflora saluran pencernaan untuk tujuan 

peningkatan kondisi kesehatan serta meningkatkan produktivitas ternak. 

Soeharsono (2010) menyatakan bahwa mekanisme kerja dari suatu 

probiotik yaitu dengan memproduksi asam laktat, memproduksi metabolit 

penghambat, kolonisasi pada saluran pencernaan, respon immune non spesifik dan 

penyerapan bakteri oleh jamur. Karakteristik dan kriteria yang aman dari probiotik 

(Gaggia et al., 2010); tidak bersifat racun (non toxic) dan tidak merugikan 

inangnya (non patogenik), identifikasi taksonomi diketahui dengan jelas, mampu 

bertahan hidup dalam saluran pencernaan, dapat bertahan, berkolonisasi dan 

bermetabolisme secara aktif dalam target yang ditunjukkan dengan memproduksi 
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senyawa antimicrobial, bersifat antagonis terhadap patogen, mampu merubah 

respon imun, stabil pada waktu proses penyimpanan dan lapangan, bertahan hidup 

pada populasi yang tinggi dan mempuntai sifat organoleptik yang baik (disukai 

oleh ternak). 

2.3. Bakteri Lignochloritik 

 Bakteri Lignochloritik merupakan bakteri tanah yang diisolasi dari jerami 

lapuk yang mempunyai kemampuan mendegradasi lignin. Fungi dan bakteri 

dalam tanah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menetralisasi dan 

mempunyai toleransi yang tinggi pada suhu tinggi dan bekerja optimum pada pH 

netral yang justru tidak ditemukan dari fungi pelapuk kayu Aphullophorabes. 

Probiotik Lignochloritik berpotensi tinggi terhadap pertumbuhan, produksi 

mikroba dan aktifitas enzim serta mampu mendegradasi lignin (Prihartini, 2007). 

 Menurut Prihartini (2007), degradasi lignin didalam rumen sangat terbatas 

dan hanya sebagian kecil mikroba rumen yang mempunyai kemampuan 

mentransformasi senyawa lignin tidak terkondensasi. Enzim lakase pada probiotik 

Lignochloritik, enzim ini mampu memutus ikatan lignoselulosa didalam rumen 

sehingga kecernaan meningkat. Pada media jerami, bakteri lignolitik mampu 

mengalami fase pertumbuhan cepat pada hari ke 2 sampai 4, fase stationer pada 

hari 4 sampai 6 kemudian menurun seiring berkurangnya jumlah sel hidup dari 

isolat (Prihartini, 2007). 

 Residu organochlorine pada jerami bukan berasal dari kontaminasi 

langsung dari penggunaan pestisida, tetapi residu yang sudah melalui proses 

metabolisme dalam tanah, air maupun udara yang masuk selama proses 
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penanaman, sehingga bentuk dan struktur sudah berubah dari aslinya (Prihartini 

dan Khotimah, 2010). 

 Prihartini (2007) menemukan, bahwa terdapat enam jenis residu 

organochlorine pada jerami padi sampel, yaitu lindan, aldrin, klorpirifos, 

heptachlor, endosulfan dan BHC dengan kandungan masing-masing 0,0066; 

0,0472; 0,0761; 0,2432 dan 0,0037 ppm. Sementara batas maksimal residu chlor 

dalam bahan pakan 0,01 ppm. 

 Hasil penelitian Prihartini dkk.(2007), diperoleh tiga isolat mikroba yang 

mempunyai potensi tinggi dalam pertumbuhan, produksi dan aktivitas enzim dan 

degradasi lignin dan organochlorine. Ketiga isolat spesifik tersebut hanya 

mendegradasi lignin dan organochlorine, serta dapat tumbuh baik pada media 

pembawa alaminya yaitu jerami padi. Tiga isolat mikroba tersebut tergolong 

spesies Bacillus sp, gram negatif dan fakultatif an aerob. Ketiga isolat terpilih 

mempunyai kemampuan aktivitas mineralisasi tinggi pada kondisi nutrisi terbatas. 

Tiga isolat terpilih mampu mendegradasi lignin sampai 100% pada hari inkubasi 

ke 7 dan 100% mendegradasi multi residu organochlorine pada hari ke 3 

inkubasi. Efisiensi degradasi ketiga isolat terpilih tinggi yaitu mendegradasi lignin 

lebih cepat dibandingkan selulosa. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

fermentasi mikroba rumen (Prihartini dan Khotimah, 2010). 

 Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) didapatkan formula 

probiotik  berbasis bakteri Lignochloritik. Probiotik mempunyai kemampuan yang 

tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktivitas enzim. Probiotik mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam aktifitas degradasi lignin dan organochlorin pada 
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kondisi anaerob. Bakteri Lignochloritik mampu memfermentasi glukosa, 

menghasilkan asam, pepton dan melepaskan ammonium pada kondisi anaerob 

serta tumbuh optimal pada pH 7 (Prihartini, 2007). 

2.4. Analisis Kelayakan 

 Menurut Nurhasanah (2009), analisis kelayakan (analisis finansial) 

merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menilai apakah suatu kegiatan 

investasi yang dijalankan tersebut layak atau tidak layak dilihat dari aspek 

finansial atau keuangan.  Analisis finansial lebih memusatkan penilaian usaha dari 

sudut pandang investor dan pemilik usaha sehingga dapat dikatakan analisis 

finansial berorientasi pada profit motive. Sasaran utama dari analisis finansial 

adalah menemukan dan berusaha untuk mewujudkan besarnya penerimaan usaha 

yang diharapkan oleh investor selaku penyandang dana dan usaha. Dalam rangka 

mencari suatu ukuran yang menyeluruh sebagai dasar persekutuan atau penolakan 

atau pengurutan suatu proyek telah dikembangkan berbagai macam cara yang 

dinamakan investmen criteria atau kriteria investasi. Ada tiga macam kriteria 

investasi yang umum dikenal, antara lain : Internal Rate of Return (IRR) dan Net 

Benefit Cost (Net B/C). Net B/C merupakan perbandingan net benefit yang telah 

di discount positif (+) (total NPV) dengan net benefit yang telah di discount 

negatif (-) (total biaya investasi). Dikatakan suatu usaha layak untuk 

dikembangkan seara finansial jika nilai Net B/C lebih besar dari satu dan jika 

lebih kecil dari satu berarti usaha tersebut tidak layak dikembangkan secara 

finansial. Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai IRR harus dihitung nilai 

NPV₁ dan nilai NPV₂ dengan cara coba-coba dengan menggunakan tingkat suku 
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bunga tertentu. Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman yang 

berlaku maka usaha tersebut layak untuk dikembangkan secara finansial dan 

sebaliknya jika IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku 

maka usaha tersebut tidak layak untuk dikembangkan secara finansial. 

2.5. Analisis Sensitivitas 

 Analisis sensitivitas merupakan suatu alat yang langsung menganalisa 

pengaruh-pengaruh resiko yang ditanggung sebagai akibat dari ketidakpastian 

proyek. Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perubahan 

unsur-unsur dalam aspek finansial terhadap apa yang dipilih. Unsur-unsur tersebut 

dapat berupa harga bahan baku, biaya produksi, menurunnya pangsa pasar dan 

turunya harga produk per unit atau terhadap bunga pinjaman. Perubahan yang 

terjadi dalam tingkat penerimaan dan biaya akan mempengaruhi kondisi usaha 

tersebut yang dilihat dar nilai NPV, IRR, Net B/C serta PP setelah terjadi 

perubahan (Emawati, 2007). 

2.6. Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Shobirin dkk. (2013) telah melakukan penelitian berupa studi kelayakan 

teknis dan finansial dalam perancangan unit pengelolahan feed additive 

ruminansia skala UKM, dengan hasil analisis finansial didapatkan beberapa 

kriteria kelayakan yaitu IRR sebesar 69% (lebih besar dari discount rate yaitu 

19.45%), perhitungan efisiensi usaha (R/CRatio) 1,57 lebih besar dari 1, NPV 

sebesar Rp 1.227.734.145,00, kemudian tingkat pengembalian modal atau 

payback period sebesar 6 bulan 8 hari dan BEP Rp 93.631.036,04. Artinya, usaha 

tersebut layak untuk dijalankan secara finansial. 


