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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pakan Lignoselulosa 

Limbah pertanian seperti jerami, bonggol jagung, kulit kacang kacangan 

merupakan limbah lignoselulosa yang masih mempunyai nilai ekonomis bila 

dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sejalan dengan perkembangan bioteknologi, 

pemanfaatan mikroba dalam proses biokonversi limbah dapat dilakukan guna 

mendapatkan nilai tambah dari bahan limbah tersebut menjadi produk lain seperti 

pupuk, bioetanol, pakan ternak dan sebagainya. Pada umumnya, limbah pertanian 

mengandung bahan lignoselulosa yang merupakan komponen utama dari tanaman. 

Penggunaan bahan lignoselulosa lebih menarik dibandingkan dengan bahan berpati 

karena tidak bersaing dalam penggunaan untuk kepentingan pangan ( Singhania, 

2009 ). 

Pemanfaatan limbah dan gulma sebagai pakan mempunyai faktor pembatas 

antara lain tingkat kecernaan yang rendah akibat tingginya kandungan serat kasar 

khususnya senyawa lignoselulosa dari bahan pakan asal limbah pertanian tersebut. 

Lignoselulosa terdiri tiga polimer yaitu lignin,selulosa dan hemiselulosa. Degradasi 

secara sempurna ketiga polimer tersebut dapat menyediakan semua potensi nutrisi 

yang terkandung dalam bahan pakan asal limbah inkonvensional. Lignoselulosa 

hanya bisa didegradasi oleh mikroba tertentu salah satunya adalah bakteri lignolitik 

( Pathma dan Sakthivel, 2012 ). 

Pakan non konvensional mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan penyusun pakan ternak ditinjau dari kandungan nutrien yang cukup 

memadai, harga yang relatif murah, mudah didapat, serta tidak bersaing dengan 
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kebutuhan manusia contohnya eceng gondok. Walaupun pakan non konvensional 

memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi sebagai pakan alternatif, namun 

pemanfaatan pakan non konvensional sebagai pakan alternatif mempunyai berbagai 

keterbatasan salah satunya adalah tingkat kecernaan yang rendah akibat tingginya 

kandungan lignoselulosa yang mengakibatkan kandungan nutrisi tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal ( Krause et al., 2003 ). Lignoselulosa merupakan 

komponen utama dinding sel tanaman yang sulit untuk didegradasi ( Howard et al., 

2003 ). 

2.2. Bakteri Lignochloritic 

 Bakteri Lignochloritic merupakan bakteri tanah yang diisolasi dari jerami 

lapuk yang mempunyai kemampuan mendegradasi lignin. Fungsi 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 fungsi pelapuk kayu Aphullophorabes. Probiotik 

Lignochloritic berpotensi tinggi terhadap pertumbuhan, produksi mikroba dan 

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

 Menurut Prihartini ( 2007 ), degradasi lignin di dalam rumen sangat terbatas 

dan hanya sebagian kecil mikroba rumen yang mempunyai kemampuan 

mentransformasi senyawa lignin tidak terkondensasi. Enzim lakase pada probiotik 

Lignochloritic, enzim ini mampu memutus ikatan lignoselulosa didalam rumen 

sehingga kecernaan meningkat. Pada media jerami, bakteri Lignochloritic mampu 

mengalami fase pertumbuhan cepat pada hari ke 2 sampai 4, fase stationer pada hari 
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4 sampai 6 kemudian menurun seiring berkurangnya jumlah sel hidup dari isolat ( 

Prihartini,2007 ). 

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

mempunyai potensi tinggi dalam pertumbuhan, produksi dan aktivitas enzim dan 

degradasi 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 menetralisir 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. Efesiensi 

degradasi ketiga isolat terpilih tinggi yaitu mendegradasi lignin lebih cepat 

dibandingkan selulosa. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan fermentasi 

mikroba rumen ( Prihartini dan Khotimah, 2009 ). 

 Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah ( 2011 ), dengan menggunakan 

fermentasi selama 7 hari menghilangkan 4 jenis residu pestisida pada jerami padi 

bahkan residu DDT dan Heptachlor yang hanya bisa didegradasi maksimal 70 % 

bahkan bisa didegrdasi sampai 100 %. Hasil ini menunjukkan aktivitas probiotik 

lebih tinggi pada kondisi an aerob dan asosiasi probiotik dengan mikroba rumen 

meningkatkan degradasi organochlorin di dalam rumen sehingga residu nya tidak 

terdeteksi dalam air susu. 

 Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah ( 2009 ), didapatkan formula 

probiotik berbasis bakteri Lignochloritic. Probiotik mempunyai kemampuan yang 

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

2.3. Pertumbuhan Bakteri 

 Bakteri tumbuh dengan cara pembelahan biner satu sel membelah menjadi 

dua sel. Waktu generasi yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah, 

bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhan. Fase pertumbuhan 

bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase logaritma (eksponensial), 

fase stasioner dan fase kematian. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri 

dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, 

tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal 

dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Fase eksponensial 

ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Variasi derajat 

pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat 

genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh 

kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH dan aerasi. Ketika derajat 

pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan 

terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup               

( Waluyo,2004 ). 

Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh faktor pH, kandungan nutrien, suhu 

dan kelembaban udara ( golongan bakteri anaerob ). Mikroba membutuhkan lenih 

banyak energi selama mengalami fase pertumbuhan cepat, apabila nutrien medium 
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berkurang atau adanya hasil metabolisme yang bersifat racun maka penurunan 

pertumbuhan dapat terjadi pada fase ini. Fase stationer jumlah populasi sel 

cenderung tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. 

Ukuran sel menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi 

sudah mulai berkurang ( Hamdiyati,2011 ). 

 Bakteri yang sedang tumbuh, jumlah selnya akan meningkat dalam jumlah 

yang besar dalam waktu yang singkat dan akibat pertumbuhan tersebut akan 

terbentuk koloni, serta pertumbuhan bakteri tersebut dapat diukur atau dihitung. 

Berbagai faktor sangat menentukan apakah suatu kelompok mikroba yang terdapat 

di dalam suatu lingkungan dapat tumbuh subur, tetap dorman atau mati. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah suhu, pH, pencahayaan, 

waktu, oksigen, air, karbon, nitrogen, sulfur dan senyawa logam ( Hasyimi, 2010 ). 

 Aktifitas pertumbuhan sel bakteri membutuhkan sejumlah kecil ion 

anorganik. Disamping unsur nitrogen, sulfur dan fosfor yang terdapat dalam 

senyawa biologis, unsur kalium, magnesium dan kalsium pada bakteri sangat 

dibutuhkan karena fungsinya berhubungan dengan polimer anionik tertentu. 

Magnesium berfungsi menstabilkan ribosom, membran sel, asam nukleat dan 

dibutuhkan untuk aktifitas sejumlah enzim. Sedangkan bakteri membutuhkan besi, 

magnesium, seng, kupri, dan kobalt, dan untuk bakteri lain kebutuhan molibdenum 

dan selenium dianggap esensial ( Kusnadi,2013 ). 
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2.4. Produksi Enzim 

 Penggunaan limbah organik lignoselulosa sebagai substrat mikroba dalam 

produksi enzim lignin peroksidase akan meningkatkan nilai ekonomis dari limbah, 

sekaligus dapat mempercepat daur biomasa limbah tersebut di lingkungan. Limbah 

organik lignoselulosa mengandung lignin, selulosa dan hemiselulosa yang berperan 

sebagai induser enzim lignin peroksidase. Selain itu, kebanyakan dari limbah 

tersebut kaya akan gula yang secara alami mudah dimetabolisme oleh 

mikroorganisme, hal inilah yang membuat proses produksi menjadi lebih ekonomis 

( Ilmi dan Kuswytasari,2013 ).  

 Substrat pertumbuhan, pH dan suhu merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan dalam produksi enzim lignin. Setiap enzim memerlukan suhu dan pH 

optimum yang berbeda-beda karena enzim adalah protein yang dapat mengalami 

perubahan bentuk jika suhu dan pH berubah. pH media berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi enzim. Pada umumnya kapang tumbuh dan 

menghasilkan berbagai macam enzim pada kisaran pH asam. Adapun faktor lain 

yang perlu diperhatikan dalam produksi enzim lignin peroksidase yaitu suhu. Suhu 

optimal yang diperlukan oleh P. chrysosporium dalam memproduksi enzim lignin 

peroxidase dan mangan peroxidase adalah 39oC ( Singh,2006 ). 

 Sumardi dkk ( 2010 ) menyatakan bahwa faktor genetik mempengaruhi 

besarnya produksi enzim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gen setiap mikroorganisme 

berbeda-beda sehingga masing-masing mikroorganisme memiliki sifat yang 

berbeda dan dari tiap gen memiliki sifat yang spesifik untuk mengkode enzim-

enzim tertentu. Selain itu, hasil yang tinggi disebabkan oleh komponen penyusun 
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pada gulma tanaman eceng gondok lebih banyak mengandung senyawa yang 

mudah didegradasi seperti senyawa selulosa dibandingkan senyawa lignin. 

Enzim pendegradasi lignin terdiri dari lakase ( polifenol oksidase ), lignin 

peroksidase ( Li-P ) dan mangan peroksidase ( Mn-P ).  Ketiganya merupakan multi 

enzim ekstraseluler yang berperan dalam proses depolimerisasi lignin  ( Widyastuti, 

et al.., 2007 ).  Menurut Prihartini ( 2007 ) pertumbuhan isolate ditunjukkan dengan 

jumlah sel isolat dan mencapai puncak pertumbuhan pada lama inkubasi hari ke 13.  

Produksi protein tinggi pada saat pertumbuhan isolate berada pada fase log.  Hasil 

ini menunjukkan enzim adalah protein dan sebagai metabolit primer di produksi 

pada saat sintesis protein isolate yaitu pada fase log. 

 LiP adalah enzim peroksidase ekstraseluler yang aktifitasnya bergantung 

pada H2O2. LiP mengoksidasi senyawa aromatik ( fenolik dan non fenolik ) dengan 

memindahkan 1 elektron, menghasilkan phenoxy radical dan kation radikal. 

Kemudian bereaksi secara spontan dengan nukleopil ( bagian utama air ) dan 

molekul oksigen.  Hasilnya sebuah enzymatic combustion  ( pembakaran secara 

enzimatik ) yang memecah ikatan C-C dan C-O, mendepolimerasi senyawa polimer 

dan membuka cincin aromatik.  Kebanyakan produk aromatik dan alifatik terbentuk 

dengan cara demikian.  Veratril alkohol merupakan produk metabolit sekunder.  VA 

merupakan substrat untuk LiP dan menstimulasi kerjanya, kemungkinan bukan 

sebagai mediator elektron akan tetapi dengan mendonasikan elektron ke LiP, 

sehingga akan membuat siklus katalitiknya menjadi lengkap ( Ilmi dan 

Kuswytasari, 2013 ). 

 



11 
 

2.5. Biodegradasi Lignin 

 Biodegradasi lignin pada jerami terutama jerami gandum telah banyak 

dilakukan dengan tujuan menghilangkan lignin, meningkatkan kecernaan selulosa 

dan jumlah protein, sehingga meningkatkan kualitas jerami sebagai pakan ternak. 

Golongan jamur pelapuk putih terutama Phanerochaete chrysosporium, Pleorotus 

sp., Trimetes versicolor dan Bjerkandera umum digunakan dalam biokonversi 

pakan jerami. Tetapi perubahan yang terjadi pada biodegradasi lignin jerami hanya 

perubahan struktur lignoselulosa pada dinding sel jerami untuk memudahkan 

penetrasi enzim oleh mikroba selulolitik didalam rumen ( Farrel dkk,2006 ). 

 Prihartini dkk ( 2007 ) menemukan isolate TLiD dan BOpR mampu 

mendegradasi lignin dan organochlorin (lignolitik) dan spesifik tumbuh baik pada 

jerami padi. Fermentasi jerami padi dengan isolat TLiD dan BOpR dapat 

menurunkan kandungan lignin jerami padi sampai 100% pada fermentasi hari ke 7 

dan meningkatkan protein kasar ( PK ) jerami padi. Efisiensi degradasi isolat tinggi 

dimana mendegradasi lignin lebih tinggi dibandingkan dengan selulosa. 

 Hasil penelitian Prihartini dkk ( 2011 ), karakteristik nutrisi jerami padi hasil 

fermentasi menggunakan inokulum lignolitik menunjukkan peningkatan kualitas 

kimia yang sangat signifikan. Degradasi lignin akan membebaskan senyawa yang 

terikat pada ikatan kompleks lignoselulosa jerami padi yaitu nitrogen, mineral, 

selulosa dan residu pestisida, sehingga meningkatkan kandungan BK dan PK 

nutrien jerami padi fermentasi. Disamping itu inokulum juga memanfaatkan nutrien 

untuk pertumbuhan dan sintesis enzimnya sehingga menurunkan kandungan bahan 

organik jerami padi fermentasi. Namun pertumbuhan dan degradasi lignin lebih 
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cepat dibandingkan penurunan nutrien bahan organik dan selulosa sehingga 

fermentasi inokulum masih efektif. Inokulum lignolitik yang digunakan dapat 

mendegradasi lignin dan potensinya rendah dalam mendegradasi selulosa sehingga 

produk jerami padi fermentasi adalah menyediakan selulosa bebas sehingga lebih 

mudah didegradasi oleh mikroba rumen. Tetapi fermentasi mikroba dalam rumen 

terutama dalam mendegradasi fraksi serat sangat ditentukan oleh produksi dan 

aktivitas enzim selulolitik dari mikroba fibrolitik. Faktor yang sangat berpengaruh 

adalah ketersediaan nutrisi sebagai bakanan untuk sintesis enzim mikroba. 

 


