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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fermentasi

Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat

organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Suprihatin,

2010).  Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan

ditumbuhkan dalam substrat.  Starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah

dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi (Prabowo,

2011).

Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu spontan dan tidak

spontan. Fermentasi spontan adalah yang tidak ditambahkan mikroorganisme

dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya, sedangkan fermentasi

tidak spontan adalah yang ditambahkan starter atau ragi dalam proses

pembuatannya. Mikroorganisme tumbuh dan berkembang secara aktif merubah

bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan pada proses fermentasi

(Suprihatin, 2010). Proses optimum fermentasi tergantung pada jenis

organismenya (Sulistyaningrum, 2008). Hidayat dan Suhartini (2013)

menambahkan faktor yang mempengaruhi proses fermentasi adalah suhu, pH awal

fermentasi, inokulum, substrat dan kandungan nutrisi medium.

Medium yang baik untuk digunakan sebagai medium fermentasi salah

satunya adalah pollard.  Pollard merupakan limbah penggilingan gandum yang

mempunyai potensi sebagai pakan ternak, karena mengandung protein, lemak,
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zat-zat mineral dan vitamin dibandingkan dengan biji keseluruhan, akan tetapi

banyak mengandung polisakarida struktural (Utama et al., 2013).  Polisakarida

struktural merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai materi penyusun dari

suatu sel atau keseluruhan organisme seperti selulosa dan kitin. Mikrobia sangat

memerlukan ketersediaan nutrisi dari media fermentasi pada awal pertumbuhan.

Pollard dapat digunakan sebagai pemacu pertumbuhan awal mikrobia pencerna

serat, karena kandungan protein yang cukup tinggi pada pollard merupakan

sumber nutrisi untuk pertumbuhan massa sel mikroba (Prayuwidayati dan

Muhtarudin, 2006). Menurut Nadhifah et al. (2012) pollard memiliki kandungan

nutrisi cukup tinggi 17,98% protein kasar, 8,81% serat kasar, 5,1% lemak kasar,

45,0% bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan abu 24,1%.

Limbah sayur adalah kumpulan berbagai macam sayuran yang telah disortir

karena sudah tidak layak jual, biasanya didominasi oleh kubis dan sawi (Utama

dan Mulyanto, 2009).  Limbah sayur berpotensi sebagai pengawet maupun starter

karena mimiliki kandungan asam tinggi dan mikrobia yang menguntungkan,

selain itu juga tamanan kubis sudah mengandung bakteri Lactobacillus,

Lactobacillus merupakan mikroorganisme yang berfungsi dalam pembentukan

asam laktat sehingga tidak perlu ditambah bakteri untuk memulai fermentasi

(Suprihatin dan Perwitasari, 2010). Menurut hasil penelitian Utama dan Sumarsih

(2010) limbah sayur dapat dimanfaatkan sebagai starter fermentasi dan pengawet

karena memiliki pH asam dibawah 4 sehingga dapat mengawetkan dan

mempertahankan nutrisi pada proses pembuatan silase ikan.
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Pemanfaatan limbah sayur hasil fermentasi berupa asam organik dapat

digunakan sebagai pengawetan secara biologi maupun sebagai starter fermentasi

pakan (Utama dan Mulyanto, 2009). Suprihatin (2010) menambahkan terdapat

empat spesies bakteri asam laktat yang penting dalam proses fermentasi yaitu

Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Pediococcus pentosaceus dan

Lactobacillus plantarum.  Mikroorganisme jenis Leuconoctoc dan Lactobacillus

dapat tumbuh cepat dengan adanya garam dan terbentuknya asam untuk

menghambat mikroorganisme yang tidak diharapkan.  Pertumbuhan yang cepat

dari Streptococcus thermophillus akan menghasilkan asam laktat yang

menyebabkan penurunan pH yang akan memacu pertumbuhan Lactobacillus

(Chotimah, 2009).

2.2. Cairan Rumen

Cairan rumen merupakan limbah yang diperoleh dari rumah potong hewan

(RPH).  Cairan rumen kaya akan protein, vitamin B kompleks serta mengandung

enzim-enzim hasil sintesa mikrobia rumen (Hafizah, 2013).  Menurut Sutrisno

(2002) cairan rumen mengandung 85% air dan terdapat pada dua bagian, bagian

bawah berbentuk cair dan mengandung pakan halus dalam suspense serta diduga

10% bobot cairan rumen terdiri atas protoplasma mikrobia.  Mikrobia yang

terdapat dalam rumen antara lain bakteri, protozoa dan yeast like organism.

Beberapa jenis bakteri yang terdapat dalam rumen adalah bakteri pencerna

selulosa, bakteri pencerna hemiselulosa, bakteri pencerna pati, bakteri pencerna

gula dan bakteri pencerna protein.  Budiansyah et al. (2011) menambahkan dalam
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cairan rumen terdapat empat spesies bakteri selulolitik yang dominan yaitu,

Fibrobacter succinogenes, Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcuus albus dan R.

flavvfaciens.  Kondisi suhu dalam rumen adalah anaerobik dengan temperatur 38-

42 oC (Hafizah, 2013).  Hasil penelitian Khusniati (2005) melaporkan bahwa

pengolahan jerami padi yang difermentasi dengan inokulum bakteri selulolitik

dapat menaikkan protein kasar dan menurunkan serat kasar.  Hasil penelitian

Mudita (2010) menunjukkan bahwa penggunaan cairan rumen sebanyak 50-200

ml/1 liter larutan sebagai bio inokulan mampu menghasilkan bio inokulan mikro

nutrient yaitu mineral P, Ca, S, Zn, C organik dan protein terlarut.

2.3. Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk

kokus atau batang, tidak membentuk spora dan tumbuh pada suhu optimum ±40

oC bersifat anaerob dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi

karbohidrat (Nasution, 2012).  Sifat khusus BAL adalah mampu tumbuh pada

kadar gula, alkohol, garam yang tinggi dan mampu memfermentasikan

monosakarida dan disakarida (Yulneriwarni, 2006).  BAL dibedakan menjadi dua

kelompok berdasarkan hasil fermentasinya adalah, bakteri homofermentatif yaitu

menghasilkan asam laktat sebagai produk utamanya dan heterofermentatif yaitu

selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lain seperti

etanol, asam asetat dan CO2 (Rachmawati et al., 2005).

Jenis BAL menurut Nasution (2012) antara lain, Streptococcus,

Pediococcus cerevisae, Leoconostoc dan Lactobacillus.  BAL menghasilkan
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beberapa komponen antimikrobia yaitu, asam organik, karbondioksida, hidrogen

peroksida, diasetil, reuterin dan bakteorisin.  Asam organik yang dihasilkan oleh

BAL adalah asam laktat dan asam asetat yang dapat menurunkan pH sitoplasma

karena molekul asam organik masuk ke dalam membran sel (Rachmawati et al.,

2005). Berdasarkan hasil penelitian Lunggani (2007) bahwa Lactobacillus dapat

bersifat kompetitor walaupun sudah diinokulasikan kedalam medium yang telah

berisi mikroba lain, Lactobacillus mempunyai respon yang baik untuk

menghadapi lingkungan yang mempengaruhi proses metabolismenya.

Kemampuan beradaptasi tersebut bahkan mampu menekan pertumbuhan

Aspergillus Flavus.

2.4. Bakteri Selulolitik

Bakteri selulolitik merupakan bakteri yang dapat menghidrolisis kompleks

selulosa menjadi oligosakarida yang lebih kecil dan akhirnya menjadi

glukosa.Glukosa tersebut digunakan sebagai sumber nutrisi (Anggraeni, 2012).

Bakteri selulolitik mensintesis seperangkat enzim yang dapat menghidrolisis

selulosa.  Enzim tersebut adalah kompleks selulase.  Kompleks selulase

diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu endo-β-1,4-glukanase, ekso-β-1,4-

glukanase atau selobiohidrolase dan β-glukosidase. Enzim ini disintesis oleh

mikroba selama tumbuh dalam media selulosa (Hartanti, 2010).  Selulose

dihasilkan sebagai respon terhadap adanya selulosa pada lingkungannya.  Proses

ini berlangsung apabila terjadi kontak langsung antara sel bakteri dan permukaan

selulosa.  Lamid et al. (2011) menyatakan bahwa bakteri selulolitik memiliki
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kemampuan mendegradasikan selulosa pada tamanan dengan menghasilkan enzim

selulase.

Bakteri selulolitik terkandung dalam cairan rumen.  Menurut Budiansyah et

al. (2011) dalam rumen terdapat empat spesies bakteri selulolitik yaitu,

Fibrobacter succinogenes, Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcuus albus dan R.

flavvfaciens.  Bakteri selulolitik digolongkan menjadi dua berdasarkan kebutuhan

oksigen yaitu, bakteri aerob dan anaerob.  Bakteri selulolitik aerob meliputi

bakteri Pseodomonas, Cellvibro, Cellulomonas, Bacillus dan Acidothermus,

sedangkan bakteri selulolitik anaerob meliputi Ruminococcus, Clostridium,

Caldocellum dan Bacteroides.  Bakteri selulolitik anaerob diklasifikasikan lagi

menjadi bakteri mesofil pembentuk spora, bakteri mesofil bukan pembentuk spora

dengan bentuk bacill atau coccus dan bakteri termofil yang menghasilkan spora

(Andriani, 2012).  Bakteri anaerob dapat memecah selulosa pada temperatur 60-

65 oC (Hafizah, 2013).  Lamid et al. (2005) melaporkan bahwa jerami padi yang

difermentasi selama tujuh hari menggunakan bakteri selulolitik dengan dosis 30%

mampu menurunkan kandungan serat kasar dari 39,71% menjadi 34,60%.


