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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pakan merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh 

ternak baik berupa organik maupun anorganik yang dapat dicerna tanpa 

mengakibatkan gangguan kesehatan pada ternak. Pakan memiliki peranan penting 

bagi ternak, baik untuk pertumbuhan ternak maupun untuk mempertahankan 

hidup dan menghasilkan produk seperti air susu, daging dan telur. Pakan 

diberikan untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Agar ternak tumbuh 

sesuai dengan yang diharapkan, jenis pakan yang diberikan pada ternak harus 

bermutu baik dan dalam jumlah cukup. Fungsi pakan diantaranya adalah Untuk 

menunjang ternak dapat memenuhi produktifitas yang diharapkan, sehingga dapat 

menguntungkan dari segi konversi maupun waktu. Pakan juga memiliki peranan 

untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. 

Namun kenyataan dilapang menunjukkan kualitas pakan ternak, pakan 

asal limbah pertanian cenderung rendah sehingga menurunkan produktifitas 

ternak dan kesehatan ternak. Untuk itu perlu diberikan pakan tambahan atau feed 

additif  untuk meningkatkan kualitas pakan pada ternak. 

Feed additif pada ternak dapat berupa pakan tambahan asal mikroba 

seperti probiotik dan antibiotik atau prebiotik. Bakteri lignochloritik sebagai 

probiotik telah dibuktikan pada hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) 

didapatkan formula  probiotik berbasis bakteri lignochloritik. Probiotik 

mempunyai kemampuan yang tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktivitas 
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enzim. Probiotik mempunyai kemampuan yang tinggi dalam aktivitas degradasi 

lignin dan organochlorin, pada kondisi an aerob. Aktivitas degradasi probiotik 

lignochloritik juga tidak antagonis dengan aktivitas mikroba rumen. Sehingga 

probiotik bisa digunakan sebagai  probiotik rumen. 

Hasil penelitian Zalizar (2010) membuktikan bahwa ekstrak meniran dapat 

digunakan sebagai antibiotik alami. Selanjutnya, hasil penelitian Prihartini dan 

Zalizar (2012) Inulin dapat digunakan sebagai prebiotik. Baik inulin maupun 

ekstrak meniran dapat membantu pertumbuhan sel bakteri lignochloritik sehingga 

probiotik bakteri lignochloritik, prebiotik inulin dan ekstrak meniran dapat 

digunakan sebagai feed additive. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kualitas probiotik bakteri lignochloritik, ekstrak meniran dan  inulin 

dalam produk feed additive.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas produk feed additive dilihat dari pertumbuhan dan 

produksi enzim? 

2. Perlakuan manakah yang lebih baik? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kualitas produk feed additive dilihat dari aktifitas 

pertumbuhan dan produksi enzim.  

2. Mengetahui perlakuan yang terbaik. 

1.4. Sasaran 

1. Sebagai pengetahuan baru tentang kualitas produk feed additive berbasis 

bakteri lignochloritik 


