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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam pengembangan sektor 

peternakan baik ruminansia maupun unggas. Salah satu buktinya adalah para 

peternak telah memanfaatkan limbah pertanian didalam bidang produksi 

peternakan, misalnya dalam budidaya peternakan telah memanfaatkan limbah 

pertanian sebagai pakan. Limbah pertanian yang digunakan memiliki kandungan 

lignoselulosa yang tinggi, dimana kandungan lignoselulosa merupakan serat kasar 

yang sulit dicerna oleh ternak, sehingga dibutuhkan teknologi agar kandungan 

Lignoselulosa dapat dicerna oleh ternak ( Pathma dan Sakthivel, 2012 ). 

Lignin dapat mengikat selulosa dan hemiselulosa menjadi lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa sehingga menghambat penyerapan zat nutrisi seperti protein dan 

karbohidrat pada ternak, yang mengakibatkan pertumbuhan dan metabolisme 

ternak tidak maksimal, sehingga dibutuhkan bakteri yang dapat mendegradasi 

lignin menjadi senyawa yang dapat diserap pada tubuh ternak. Bakteri 

Lignochloritic berpotensi tinggi dalam mendegradasi lignin dan organochlorin pada 

kondisi anaerob. Bakteri Lignochloritic mampu memfermentasi glukosa, 

menghasilkan asam, pepton dan melepaskan ammonium pada kondisi aerob serta 

tumbuh optimal pada pH 7 ( Prihartini, 2007 ).  

Bakteri Lignochloritic diharapkan dapat digunakan sebagai suatu media 

untuk memecah kandungan lignoselulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana, 

sehingga dapat meningkatkan kecernaan dan merangsang pertumbuhan ternak 
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dengan cepat. Bakteri Lignochloritic menghasilkan biokatalisator ( Enzim ) yang 

membantu dalam proses metabolisme yang berperan dalam mempercepat proses 

laju reaksi terutama pada sistem pencernaan sehingga menghasilkan produktifitas 

yang tinggi. Enzim yang dihasilkan oleh bakteri Lignochloritic akan mempengaruhi 

pertumbuhan sel dan kemampuannya mendegradasi lignin ( Prihartini,2007 ).  

 Biodegradasi merupakan proses perubahan substrat oleh mikroorganisme 

yang melibatkan sejumlah reaksi menjadi produk yang lebih sederhana. Aktivitas 

merombak komponen substrat membutuhkan nutrien yang diperoleh dari hasil 

perombakan ( Imsyah dkk, 2014 ). Biodegradasi tidak hanya dipengaruhi oleh 

banyaknya sel bakteri tetapi yang paling penting adalah produksi dan aktivitas 

enzim yang berperan penting dalam biodegradasi terutama biodegradasi lignin. 

Degradasi lignin akan membebaskan senyawa yang terikat pada ikatan kompleks 

lignoselulosa yaitu nitrogen, mineral, selulosa dan residu pestisida, sehingga 

meningkatkan kandungan Bahan kering ( BK ) dan Protein Kasar ( PK ) nutrien 

serta memanfaatkan nutrien untuk pertumbuhan dan sintesis enzimnya, oleh karena 

itu diperlukan penilitian untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan dan produksi 

bakteri Lignochloritic. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana karakteristik 

pertumbuhan sel dan produksi enzim bakteri lignochloritic sebagai agen 

biodegradasi (strater fermentasi). 
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1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik pertumbuhan sel dan 

produksi enzim bakteri Lignochloritic sebagai agen biodegradasi (strater 

fermentasi). 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan data pertumbuhan dan  

produksi enzim dari bakteri Lignochloritic, sehingga mendapatkan informasi kapan 

agen biodegradasi dapat diproduksi atau dipanen. 

 


