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PEFTDAHLLUAN apalagi oleh unggas- Kondisi ini

Akhir-akhir ini populasi dan merupakan tantangan bagi peneliti di

produktivitas sapi potong asli tndonesia bidang petemakan untuk berusaha

cenderung menurun, walaupun impor meningkatkan kualitas lirnbah pertmian

sapi potong dari Austratia terus dan perkebunan dengan teknologi

miningt<at dengan tajarn dari tahun ke merombak hemiselulosa dan lignin baik

tatlrn. Faktor utama yang menyebabkan secara fisika dan kimiawi, maupun

penurunan di atas adalah terkurasnya teknologi baru secara biologis dengan

ternak lokal karena semakin tingginya pemanfaatan probiotik

permintaan terhadap daging, terutama Sementara ini rumput-nunputan

ai kota besar dan menunmya sunber unggul yang dapat tumbuh di lahan

pakaq karena semakin tingginya maryinal seperti nrmput Pangola"

kebutuhan lahan untuk tanaman pangan. rumput Ekor Ajag Afrik4 kelompok

Kondisi ini memaksa petcrnak Cynodon antara lain African Star Grass,

untuk memanfaatkan limbah pertanian nrmput Bermuda atau Bintang Afrika

tanaman pangan dan perkebunan. (Cynodon plectostachynrs dan Cynodon

Sesungguhnya kondisi di atas dactylon), nunptrt Guinea @anicum
mertrpakan hikmah, karena maximum), dan rumput

mengharuskan adaayakerjasama yang Alaban"Meningkatkan Kualitas Pakan

lebih erat antara petemakan dengan Melalui Pernanfaatan Probiotik"g

penanian. Peternakan dapat belum berkembang dengan baik.

hemanfaatkan limbah pertanian atau Bahkan tanaman sorgum (Sorghum

perkebunan sebagai pakan, sebaliknya bicolor, L. Munch) yang sudah

pertanian lebih banyak memanfaatkan diketahui dapat tumbuh di daerah yang

p,rpuk kandang. Mudah-mudahan ktrrang subur dan lahan kekeringan,

-Jtut"i kerjasama ini cita-cita "roro betum termanfaatkan trntuk pakan

waste,' dapat terlaksana ternak. Tanaman ini baru pada tatrun

Memang terdapat pernrasalahan 2000-an muncul kembali dan

bagi peternakan yakni kondisi limbah dikembangkan di Jawa Timrr dan Jawa

pertanian dan perkebunan berupa jerami Tengatr.

podi, jerami jagung; jerami sorgurn, Pada tahun 2003 di Jawa Barat

bagas, limbah coHat, limbah jambu dikembangkan beberapa mutant sorgum

mJnte, dan lain-lain umunnya hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir

protein rendah, serat Nasional (BATAI\D yang menghasilkan

t *yu t*ggi, bahkan terdapat lignin biji putih dan mempunyai lilElitas gizi

yang 
-rut* -di"ernu 

oleh ruminansia, yang baik untuk pangan alternatif dan
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telah diolah rnenjadi berbagai penganan
untuk konsumsi manusia. Jeraminya
digrrnakan untuk membuat silase
(Soeharsono, 2003). Hasil percobaan
pendahuluan di Jawa Baral
menunjukkan bahwa silase sorgum
sebagai sumber pakan temyata sangat
baik untuk temak sapi p€ralt, sehingga
dapat meningkatkan produksi susu
antara 1-2 liter perhari, setelah diotah
menjadi silase dengan memanfaatkan
probiotik.

Di NT-t tanaman sorgum lokal
yang dikenal dengan rumput Kume
(Sorghum plumostrm var Timorense)
yang sangat potensial sebagai pakan
tenrak belum tennanfaatkan dengan
optimal. Kuatitas nrmput Kume kering
yang disebut jugu nrmput meratr
hanyalah merupakan sumber serat
kasar. Kadar ligninnya cukup tinggi,
sehingga kualitasnya sebagai pakan
sangat rendah. Untuk mengatasi
kendala hijauan ini telatr dilalarkan
usaha peningkatan kualitas melalui
teknologi fisika dan kimia (dengan
FASP), namun kurang efektil oleh
karena itu perlu adanya sentuhan
teknologi baru antara lain melalui
biokonversi dengan menggunakan
probiotik (Ghuru, 2005). Melalui
pemanfaatan probiotilq banyak limbah
pertanian dan perkebunan seperti lulit
coklat, limbah kelapa sawit, limbah
jmbu mente dan banyak lagi dapat
digunakan sebagai sumber pakan ayam
apalagr sebagai pakan manusia.

Penilaian peningkatan kualitas
pakan melalui kecernaan, dapat diulcur
di dalarn tubuh ternak dengan cara
p€nggunaan nylo, bag yang
dimasukftan ke dalam rumen melalui
fistula rumerl namun pada umumnya

dilakukan di luar tubuh ternak melalui
prcses fermentasi. Untuk ruminansia,
sesungguhnya proses fermentasi ini
sudah dilakukan di dalam rumen.
Namun, kondisi pakan di atas akan
menyebabkan banyak perubahan pada
komponen ekosistem rumen dan terjadi
proses adaptasi mikroorganisme. Bila
tenrs menerus terjadi kondisi ini, energi
untuk produksi banyak tersita. Melalui
fermentasi di luar tubuh pakan akan
meningkat kecernaannya" bahkan
kandungan proteinnya dan hal ini akan
sangat menguntungka& karena proses
adaptasi mikroorganisme berkurang
yang pada gilirannya ruminansia tidak
banyak kehilangan energl. Walaupun
demikian, perlu dicari sumber probiotik
yang murah, mudah didapat dan tatran
terhadap kondisi hopis. Selain itu
seringkali probiotik yang efektif tidak
hanya terdiri atas satu jenis saja
Suh€rmiati (2003) membuktikan bahwa
Marasmius sp secara tnnggal kurang
efektif mencerna lignin kutit coklat,
ftlmun bila dikombinasi dengan
fuccharomyees cerevisiae, kadar lignin
kulit coklat turun drastis

SEKILAS TENTANG PROBROTIK
Probiotik adalah substansi yang

mengandung kultur mikroorganisme
asli ternak yang diinginkan dan bekerja
sinergistik dengan mikroorganisme
saluran pencerniun. Mekanisme
kerjanya adalatl mempertahankan
keseimbangan mikroorganisme yang
merguntungkan dan mengeliminasi
mikroorganisme yang tidak diharapkan,
khususnya yang pathogen melalui
proses persaingan (competitive
exclusion). Substansi ini dapat dapat
diaplikasikan langsturg pada temak
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melalui imbuhan ftmsum dan dapa't juga

secara tidak langsung Yakni
peninglatan kualius pakan melalur
proses biokonversi.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ternak yang diberi feed additive
mengandung probiotik, misalnYa
kombinasi Aspergillus niger dengan
Bacillus spp, mampu meningkatkan
produl$i telur pada ayam petelur (Osfar
Sofuan, 2001), kombinasi
fuccluramyces cerevisiae dan Bacillus
spp jWu mampu meningkatkan
prodtrksi telur itik kerinci s€cara
meyakinkan (Fatmida Manitl 20AZ)
dan meningkatkan pertanrbahan bobot
badan broiter (Amani, zWZ),
merummkan kadar clnlesterol daging (
Mitrani, 2001). Pemikian Pula
kombinasi Lactobacillus dan Bifido
bacteritnt mampu meningkatkan
hlalitas yoghurt (Lovita 2004). Yang
sedang berkembang lebih pesat ialah
mekanisme secara tidak langsung
melalui peningkatan manfaat limbah
pertanian antara lain kornbinasi
Marasmius sp dan SacclwromYces
cerevisiae untuk meningkatkan mantaaf
kulit coklat sebagai makanan ayam
(Suhemiati, 2003), meningkatkan
manfaat buah s€mu jambu mente
(Mibrani, 200 1), meningkatt<an manfaat
bagas dengan jamrn tiram putih (Ana
Rochana 1999), meningkafkan manfaat
limbah serat sawit dengan jarnr CULH
(Endri Musnandar, 2003),
meningkatkan kulit kopi dengan jamur
tiram putih (Nowi Mayasari, dkk2004),
dan lain-tain.

Sumber mikroorganisme dalam
pembuatan probiotik dapat b€rasal dari
khamir (yeast), jamur, kaPang dan

kombinasi dari

rssN 1693-8321

mikroorganisme tersebut. Ilerdasarkan
penggundan mikroorganismenya
dikenal ada tiga Jcnts probiotik dalam
indusd makanan ternak yaitu kulnr
khamir (yeast culture), kultur bakteri
(bacterial culture) dan substansi yang
merangsang pertumbuhan bakteri
probiotik atau bacterial stimulant.
Pemanfaatan mikroorganisme sebagai
imbutran pakan ( fe€d additive) sudah
dikenal s\,'cara luas. Di Indonesia sudatr
beredar produk probiotik sebagai
imbuhan antara lain EM-4, CYC-100
(Korea), Lactosyn (Inggns), Multigerm
0"ggrs), Starbio ( Solo ), Bioplus BPT,
Ciawi, Bogor, DFMP (USA) dan
Bospro ( Thailand ) culrup efektif,
namun harganya cukup mahal, kecuali
Bioplus.

Sesunggubnya probiotik
menyangkut mikrobiologi yang
kegiatannya sangat rumit dan masih
banyak y?ng belum diketahui yang
tidak terhitung jumlahnya Sementara
ilmuwan masih terfokus pada
mempelajari dasar{asar perkembangan
mikroorganisme, kini dihadapkan
kepada kenyataan sudah banyak pduk
indushi probiotik yang muncul di
pasaran- Mungkin yang menjadi
kendala utama dalam mengembangkan
probiotik secara saintifik ialah karena
belum berkembanpya pengetahuan
dan pemahaman tentang
mikroorganisme dalarn usus. Konse'p
probiotik masih terbatas pada kelompok
I actobas iI i dan kelompok b ifidobah er ia
dan belum memfokuskan diri pada
milcroflora teman baik lain yang
demikian banyak spesiesnya terdapat
pada saluran pencemaan manusia
Beberapa kegiatan penelitian yang
sudah dan sedang berkembang dibakteri atau
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Universitas Padjadjaran ialah
menggunakan probiotik lokal melalui
program doktor (Soeharsono, 2000 dan
2003)

Banyak bukti tentang manfaat
probiotik untuk ternak, namun karena
belum menyebamya informasi dan
belum jelas efeknya karena belum
ditunjang oleh data yang cukup,
peternak masih ragu-ragu untuk
memanfa^ltkannya. Dalam bidang
kedokteran probiotik dapat digunakan
sebagai obat untuk penyakit
Pseudomembraneous colitis dan
sebagian besar (30o/o) berhasil dalarn
menyembutrkan diarrhea yang berkaitan
dengan penggufturn antibiotik. Pada
kondisi penyakit di atas Clostridium
dfficille tumbuh berlebihan, kolonisasi
bakteri patogen rusak dan terbentuk dua
jenis toksin yalari enterotoxin dan
cylotoxin yang menyebabkan sakit.
Penyakit ini biasanya diobati dengan
antibiotik vancomycin dan
metronidazole yang tidak
m€ngembalikan resistensi kolonisasi,
sehingga kebanyakan tidak sembuh
tetapi ternyata bila dikombinasi dengan
probiotik dapat menyembuhkannya
Pada kondisi lactose intolerance dan
gagal mencerna laktosa yang
merupakan menuninnya mekanisme
fisiologik akibat rendahnya lactase,
dapat diperbaiki dengan menggunakan
secara teratur probiotik yang
mengandung bakteri unam laktat bahkan
jenis probiotik ini dapat merupakan
antimutagenic dan antitumor (Corthier,
1997; Hosono, et. al. 1997; Marteau et
al.,1997).

PEIYINGKATAI{ KUALITAS PAI(AN
MTLALUT PEMANTAATAN
PROBIOTIK

Limbah pertanian umunnya
banyak mengandrurg serat kasar yang
terdiri atas selulosa, hemiselulosa dan
lignin yang merupakan karbohidrat
rarrtai panjang dengan ikatan beta.
Kelompok p€ncerna selulose
mempunyai kemampuan biokimia
untuk menghasilkan selulase yang dapat
menghidrolisis selulose.
Mikroorganisme ini dapat pula
memanfaatkan selobiose, disaccarida
yang mengandung glukosa berikatan
pada ikatan beta (Hungate, L966).
Pencernaan selulose dengan kultur
murni ternyata tidak secepat dalam
rumen, hal ini diduga bahwa untuk
mencema selulose tidak hanya satu
spesies yang bekerja namun beberapa
spesies dan batrkan protozoa" jamur,
kapang dan milcroba lain yang
bekerjasama Hal ini mungkin karena
persenyawaan pada batran tanaman
adalah kompleks dan tidak dapat
dihidrolisis hanya dengan semactlm
enzim. Bakteri yang tennasuk ke dalam
kelompok pencerna selulose antara lain
: l. Ruminacoccus albus, 2.
Ruminococcus flm,efaciens, 3.

B act er ioide s suc cino gsne s,
4 Butyrivibrio fibrisalvens, .5.
Clostridium locl*eadii. Kelompok ini
sangat aktif bila ransum mengandung
banyak serat kasar. Hampir 15% bakteri
yang ada dalam hijauan ialah bakreri
selulolitik. Kelompok lain ialah
kelompok pencerna hemiselulose.
Hemiselulose berbeda dengan selulose
dari susunannya yang berisi pentose,
heksose, dan asam uronat.
Hemiselulose merupakan zat
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pernbentuk tariarnrln yang penting dan

orgariism e yang mampu menghidrolisis

selulose jugo a-liiut mamPu

mengbidrolisis hemiselulose- Al€n

tetapi milroorganisme yang m€tmpu

menghidrolisis hemiselulose belum

tentu mampu rnenghidrolisis selulose
Bakteri yang mencerna hemiselulose
ialah Butyrivibrio fbrisolvers,
Lachrnspira multiparus, da:l'
Bactroides ruminicola. Semua
mikroorganisine di atas daPat
dimanfaatkan sebagai probiotik dalam
proses fermentasi di luar h$uh
ruminansia (Hungate, I 966)

Fermentasi selulose, Pati dan
glukose in vitro dengan cara
mencampur bahan tersebut dengan
cairan rumen menghasilkan asam asetat
dan propionat rlalarn imbangan yang
hanpir sama, tetapi dalam rumen justru

agak lain yakni asam asetat mencapai
6A-7V/o, ProPionat l5-2V/o, asa{n
butirat l}-lsyo. Produksi zlsam lemak
terbang di dalam rumen dipengartrhi
oleh jenis makanan yang dikonsumsi.
Bila hijauan yang difermentasi, maka
produksi asam asetat tinggt dan
produksi asam propionat rendah
(Preston dan lrng 1987r. Sebaliknya,
bila makanan yang diberikan beruPa
konsentrat yakni bahan makanan yang
morgandnng substrat yang mudah
difermentasi, maka produksi propionat
lebih tinggi daripada produksi as,am
asetat

Probiotik yeast atau ragi dapat
menimbulkan flavor Yang menarik
(glutamic acid) yang menYebabkan
perbailen palatabilitas pakan (appetite
stimulation), mengandung Vit.B-
complex yrng esensial - untuk nutisi
pada mikroorganisme spesifik dalam

EO
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pencemtum dan unruk metabolisme
pada induk semang, mengasimilasi
banyak protcin dan mensekresit€n
banyak asam amino esensial,
menyediakan banyak mineral Yang
berguna untuk chelated setelah terjadi
otolisis sel (Kelly, 1985; Srnith et aL
1985). Selain itu pribiotik ragi
menghasilkan ergosterol, sterois, lipids,
dan beberapa pollpeptides. Kultur ragi
merupakan salah satu sumber
unidentified growttr factors (UGF) yang
terkaya - factors yang sampai saat ini
belum teridentifikasi tetapi diketahui
sangat esensial untuk pertumbutran
optimurn, efisiensi pemanfaatan
ransum, dan pemanfaatan nutrisi oleh
trewan-

Ragt hidup mempunyai daya
sangat hrat dalam penyerapan zal pada
dindingnya yang dapat bertindak
sebagai reservoir zat makanan dan
sebagai buffer pH. Karakteristik
tersebut be*aitan dengan lwel fosfo-
rnannans pada dinding selnya Mannan
ini dikenal sebagai pemecah selulose
dan menyerap bakteri pathogen seperti
colifonns. Bahkan, strain ragi tertentu
mampu menglasilkan lactofenin yang
mempunyai firngsi meningkatkan
ketersediaan Fe untuk sel-sel ustls,
meningkatkan daya bacteriostatik and
bacteriocid terhadap microorganisme
yang memerlukan Fe dan perangsang
perfimbuhan sel-sel usus. (Headon,
1983)

Untuk lebih cepat
memanfaatkan s€rat kasar yang terdapat
pada limbah pertanian, perlu dibantu
oleh manusia melalui teknologi
perombakan serat kasar dengan
memanfaatkan probiotik yang berasal
dari nrmen. Milrooganisme rumen
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yang terdiri atas protozoa" bakteri.
kapang, jamr.tr drn lainJain sangat
me,mba;rtu menguraikan serat kasar
diatas nrelalui proses fermentasi- yang

intinya menguraikan serat kasar rantai
panjang menjadi rantai lebih pendek
dengan mengeluarkan beberapa enzim
dan melonggarkan ikatan lignin
sshingga enzim yang dihasilkan
milcroorganisme menj adi efektif.

Peningkatan kualitas limbah
pertanian sebagai pakan ternak dengan
probiotik dapat
keseimbangan flora
meningkatkan

memperbaiki
dan fauna usus,

nafsu makan,
meningkatkan proses pencernaan dan
absorpsi zat makanan Yffig Pada
giliranya meningkatkan perfonrrans
temak (Soeharsono, 2000). Oleh karena
itu teknologi ini Perlu segera
dikembangkan dalam rangka mernenuhi
kebrsuhan pakan yang berkualitas bagl
ternak ruminansia (sapi, domba
kambing). Sejarrh ini Pada musim
kemarau selalu mengeluh kelurangan
pakan dan sebaliknya Pada musim
hujan hijauan berlimpatr dan tidak
termanfaatkan- Batrkan pada limbah
perkebrman penumpulcan limbah sering
merupakan srunber polusi yang sangat
mengganggu kesehatan dan jadi beban
pabrik yang benangkutan. Pemanfaatan
timbah pertanian bet rpa j€rami tanaman
jagung, jerami padi dan jerami sorgum
mengalani kendala kualitas, karena
mempunyai tingkat serat ctrkup tinggi
dan pada tanaman Yang telah tua
khususnya tanaman sorgum, batang
tanarrran tersebut cukup keras karena
sudah terjadi proses lignifikasi.
Penelitian di Stasirm ["aPangan
Cijayana Jawa Baral ternyata nnelalui
prcses pembuatrn silase dengan

menggrrnakan probiotilq batang tersebut
m€Ndadi agak lunak yang diduga karena

lignin tersebut terurai- Dad percobaan
pendahuluan Peuranfaatan silase

sorgum pada saPi PeralL ternYata
ha.sitnya sangat menggembirakan
karena mampu meningkatkan produksi
snsu antara | - 2liter per ekor per hari-
Demikian pula pakan untuk ruminansia
kecil, khususnya ternak domba di Jawa
Barat, dirasakan semakin hari sernakin
sulit diperoleh, sehingga diperlukan
usaha mencari alternatif penggantinya-
Salah satu alternatif ialah
memanfbafl<an limbah pabrik gula
yakni ampas tebu atau bagas yang saat
ini belurn dimanfhatkan s@ara optimal,
karena nilai gzlrr,,ya sangat rendah-
Pengolahan melalui prcses fersrentasi
dengan menggrrnakan jtnrr Pleurohrs
oshealns, maka hnlitas komPonen
serat ampas tebu tersebut meningkat
dan dapat digunakan sebagai pakan
ternak pengganti nrmput (Ana Rochana,
2004).

Kulit coklat mengandung lignin
cukup tinggi. Penggunaan Marasmius
sp dalam mendegradasi lignin, selulose,
hemiselulose dan serat kasar Yang
terdapat dalam limbah kakao cukuP
tingg. Namun, kalau Marasmius sP
digunakan s€cara tunggat ternyata tidak
begtu efektif menurunkan l€dar ligni&
hemiselulose dan selulose yang terdapat
pada timbah kakao. Bila Marasmius sp
dikombinasi dengan khamir
Saccharomyces cerevisiae untuk
memfermantasi lanjutan, maka l€dar
zat di atas menunrn drastis, sedangftan
energi metabolis dan protein
meningkat. Dari uji biologis untuk
meneirtukan energi metabolis dan
kecernaan kulit buah kakao yang
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difermentasi ternyata rnempunyar
energi metabolis 3291 . kadar protein
9,67oh, kecernaan protcin 40,55oh,
kandungan lignin 2,84oh, Hemiselulose
4,95Yo, Selulose lzyo, dan Serat kasar
16,95%.sehingga efeknya terhadap
produksi broiler cukup signifikan dan
dapat digunakan sebagai k6mponen
ransnm broiler sampai 20oA-

Penggunaan probiotik pada buah
semu jambu mente rrulmpu menunrnkan
kadar Asam anaknrdat yffig dapat
mengiritasi saluran pencemaan dan
menyebabkan ftlsa gatal. Selain itu efek
anti nutrisi karena kandungan tannin
cukup tirgg dapat dikurangi. Asam
anakordat hrus diubah menjadi
anakardol suatu zat hasil proses
dikarboksilasi yang kurang korosif dan
tidak toksik. Melalui pemanasan, maka
asam anakardat sebagran diubah
menjadi anakardol, namun untuk lebih
menurunkan kadar anakardat tersebut,
perlu dibantu oleh probiotik. Biakan
mrrrni Aspergillus niger, dengan
menggrnakan media ekstrak toge aga\
digunakan untuk memfernrantasi buatl
semu jambu mente, ternyata hasilnya
sarrgat yakni tannin dan
asam anakardat menurun drastis,
protein kasar 6sningkat 10ff/o, dan
asarn-ssam amino esensial dan non
esensialnya sernrnnya meningkat secara
bervariasi dari 15% -106 %. Atas dasar
hasil analisis ini maka produk olatran
ini diuji coba pada broiler. Hasilnya
menunjukkan batrwa limbah yang
difermentasi dapat digunakan sebagai
komporen ransum broiler sampai l00a/o
lebih tingg daripada yang tidak
difermentasi. Ditihat dari pertambahan
berat badan, konversi ranstrm,
prosentase karkas dan prosentase lemak
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aMominal, maka dosis optimal dalam
ransum broiler adalah 2tr/o dan
penggunaan ini dapat menurunkan
kebutuhan bungkil kedelai dari 18%
mer{adi 8% tanpa penurunan
pertarnbahan berat badan (Mihrani,
ZO0/.).

Masih banyak hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa probiotik
sangat bermanfaat untuk meningkatkan
kuatilas hmbah pertanian dan
perkebunan serta rumput yang beium
termanfaatkan seperti rumput Kume
(Sorghum plumosum var Timorense).
Pemanfaatan probiotik s@ara intensif,
diperkirakan akan salah satu
solusi terhadap kekurangan pakan pada
musim kemarau. Tulisan ini benrpa
ajakan untuk bersama-sama
memanfaatkan probiotik yang
jumlahnya crkup banyak

KESIMP{]LAI\I DA}t SARAN
l. Penyediaan hijauan berkuaLitas

bagi ternak nrminansia (sapi,
domba" kambing) -asih lnrang
yang sebagian dapat dipenuhi
melalui pemanfaatan limbah
pertanian dan perkebunan, seperti
jerami jagrrng, jerami sorgum,
jerami padi, bagas, dan lain-lain.

2. Kualitas limbah pertanian sebagai
pakan sangat rendah" karena
mengandung lcrbohidrat rantai
panjang atau serat kasar yang
tinggi. Peningkatan kualitas
dilalrrkan dengan menrotong
rantai panjang menjadi lebih
pendek melalui metode fisrlq
kimia dan biologis.

3. Pemanfaatan metode fisik dan
kimia ternyata kurang Efrektif,
oleh karena itu metode biologis
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4.

dengan memanfaatkan
milroorganisme probiotik
diperkirakan merupakan solusi
yang baik.
Probiotik yang sudah beredar di
p:ts.uan umumnya berasal dari
luar negeri yang cukup mahal
harganya. Probiotik lokal cukup
potensial, namun perlu diteliti
secara teratur digaji dan
<tidokumentasi serta
dimanfaatlen.
Pemanfaatan probiotik terhadap
pakan yang be*ualitas rendah
(berbagai limbatr) merupakan
salah satu altematif solusi untuk
mewujudkan katatranan pakan
berkelanjutan-
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