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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  Ragi Tape dan Bawang Putih (Allium 

sativum L.) 

Ragi tape merupakan populasi campuran mikroba 

yang terdapat beberapa jenis yaitu genus Aspergillus, genus 

Saccharomises, genus Candida, genus Hansnula, ragi 

mempunyai persamaan yaitu menghasilkan fermen atau 

enzim-enzim yang dapat mengubah substrat menjadi bahan 

lain dengan mendapat keuntungan berupa energi. Substrat 

yang diubah berbeda-beda. Ragi tape merupaksn mikroba 

Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah karbohidrat. 

Saccharomyces cerevisiae dapat dimanfaatkan sebagai 

probiotik, prebiotik dan imunostimulan, kegunaan lainnya di 

dalam meningkatkan produksi ternak Kompiang (2002) 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir sejati tergolong 

eukariot yang secara morfologi hanya membentuk blastospora 

berbentuk bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang 

dipengaruhi oleh strainnya dan dapat berkembang biak dengan 

membelah diri. 

Taksonomi Saccharomyces sp. Kompiang (2002), 

sebagai berikut :  

Super Kingdom   : Eukaryota Phylum  

Fungi Subphylum  : Ascomycota 

Class   :  Saccharomycetes 

Order   :  Saccharomycetales 

Family    : Saccharomycetaceae 

 Genus    : Saccharomyces  

Species    : Saccharomyces cerevisiae 
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  Karpinska et al. (2001), probiotik merupakan imbuhan 

pakan berbentuk mikroba hidup yang menguntungkan dan 

mempengaruhi induk semang melalui perbaikan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Kompiang (2002), 

menggunakan ragi dengan Saccharomyces cerevisiae di dalam 

pakan ayam dan mendapatkan hasil yang positif yaitu 

meningkatnya bobot badan setelah pemberian Saccharomyces 

cerevisiae. Hasil lain dari pemberian Saccharomyces 

cerevisiae ialah meningkatkan penampilan bobot ayam dan 

secara in vitro mampu menekan pertumbuhan Saccharomyces 

typhimurium. 

  Ragi berbentuk bulat pipih dengan diameter 4-6 cm 

dan ketebalan 0,5 cm. Ragi tape terbuat dari campuran beras 

dan rempah–rempah (Karina, 2008). Terdapat mikroorganisme 

di dalam ragi tape yang dapat mengubah karbohidrat menjadi 

gula sederhana yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. 

Beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat dalam ragi 

adalah Chlamydomucor oryzae, Rhizopus oryzae, Mucor sp., 

Candida sp., Saccharomyces cerevicae, Saccharomyces 

verdomanii, dan lain-lain (Karina, 2008). Pemberian probiotik 

mengandung yeast menurut Kompiang (2002) bahwa ditinjau 

dari konsumsi pakan, lebih baik dari pemberian antibiotik 

Sulfamix. Peningkatan jumlah bakteri dapat meningkatkan 

keseimbangan mikroba usus yang dapat memperbaiki kondisi 

saluran pencernaan dan meningkatkan nafsu makan ternak. 

Penggunaan ragi dalam ransum mampu meningkatkan 

penampilan, nilai guna pakan serat, dan menurunkan kadar 

lemak tubuh unggas. Bawang  putih adalah tanaman berumpun 

yang memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Umbi bawang putih 

dapat mencapai dapat mencapai ukuran 3,8-7,6 cm dengan 

diameter yang bervariasi. Umbi bawang putih memiliki 4-60 
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siung dengan berbagai bentuk dan ukuran. Siung bawang putih 

dibungkus oleh membran tipis berwarna putih atau merah 

keunguan (Karina,2013). Akar bawang putih terdiri dari 

serabut-serabut kecil yang bejumlah banyak (Priskila,2008). 

Klasifikasi tanaman bawang putih secara taksonomi adalah 

sebagai berikut : 

 Divisio  : Spermatophyta Sub 

 Divisio  : Angiospermae  

 Klas    : Monocotyledone  

 Ordo    : Lili  

 Familia   : Liliaceae 

 Genus   : Allium  

 Spesies  : Allium sativum 

 ( Mounatin, 2012 ) 

  Bawang putih adalah salah satu jenis tanaman herbal 

yang selain digunakan sebagai bumbu dalam masakan juga 

bisa digunakan sebagai obat. Kandungan senyawa aktif yang 

terdiri atas allisin serta senyawa flavonoid dalam bawang putih 

menjadikannya dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan di 

dalam tubuh (Banerjee et al., 2002). Sifat - sifat dari ketiga 

senyawa aktif ini dapat mempengaruhi terjadinya proses 

metabolisme yang lebih baik, sehingga proses penyerapan zat 

makanan dapat beralangsung lebih optimal, konsumsi ransum 

lebih sedikit, yang menyebabkan angka konversi ransum lebih 

rendah dan pencapaian bobot badan lebih cepat (Wiryawan 

,2007). Tanaman bawang putih dapat tumbuh dengan baik 

pada ketinggian 700 – 1000 meter di atas permukaan laut. 

Suhu lingkungan yang paling sesuai adalah 15 – 25 
o
C, namun 

tanaman ini masih dapat tumbuh pada suhu 27 – 30 
o
C. 

Tanaman ini merupakan tanaman semusim, berbentuk rumput 

dengan tunas-tunas batang berubah bentuk menjadi umbi kecil 
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atau umbi lapis. Umbi pada bawang putih merupakan batang 

semu yang berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan 

cadangan dan berada di atas discus. Umbi bawang putih terdiri 

dari beberapa siung. Siung-siung ini dibungkus selaput tipis 

yang berlapis dan mengumpul, sehingga umbi seolah-olah 

tampak besar. Bawang putih merupakan tanaman yang tumbuh 

tegak dengan tinggi dapat mencapai 30-60 m dan membentuk 

rumpun sebagaimana warga kelompok monokotil, sistem 

perakarannyaa tidak berupa akar tunggang, melainkan akar 

serabut yang tidak panjang. Perakaran yang demikian bawang 

putih tidak tahan terhadap kekeringan. Akar bawang putih 

mempunyai panjang maksimum sekitar 10 cm. Daunnya 

panjang, pipih dan agak melipat ke dalam arah membujur. 

Banyaknya daun 7-10 helai per tanaman. Kelopak daunnya 

meskipun tipis tetapi kuat dan membungkus kelopak-kelopak 

daun di dalamnya yang lebih muda sehingga membentuk 

batang semu (Wiryawan,2007). 

 
Gambar 2 Bawang putih (Allium sativum L.) 

 Metabolit sekunder yang terkandung di dalam umbi 

bawang putih membentuk suatu sistem kimiawi yang 

kompleks serta merupakan mekanisme pertahanan diri dari 

kerusakan akibat mikroorganisme dan faktor eksternal lainnya. 

Sistem tersebut juga ikut berperan dalam proses 

perkembangbiakan tanaman melalui pembentukan tunas 

(Amagase et al., 2001). Bawang putih mengandung lebih dari 
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100 metabolit sekunder yang secara biologi sangat berguna. 

Senyawa ini kebanyakan mengandung belerang yang 

bertanggung jawab atas rasa, aroma, dan sifat-sifat 

farmakologi bawang putih (Ellmore, 1994).    

  Kandungan kimia minyak atsiri bawang ini secara 

umum terdiri dari 57% diallil sufid, 37% allil metil sulfide, 

dan 6% dimetil sulfida. Minyak bawang komersial umumnya 

mengandung 26% diallil disulfida, 19% diallil trisulfida, 15% 

allil metil trisulfida, 13% allil metil disulfida, 8% diallil 

tetrasulfida, 6% allil metil tetrasulfida, 3% dimetil trisulfida, 

4% pentasulfida, dan 1% heksasulfida. Minyak bawang hasil 

maserasi mengandung kelompok vinyl-dithiin 0,8 mg/g dan 

ajoena 0,1 mg/g, sedangkan ekstrak eter mengandung vinyl-

dithiin 5,7 mg/g, allil sulfida 1,4 mg/g, dan ajoena 0,4 mg/g 

(Banerjee, 2002). 

Ekstrak bawang putih mempunyai sifat antibakteri dan 

antijamur. Komponen antimikroba aktif mayor bawang putih 

adalah thiosulfinate terutama allicin. Komponen allicin 

dibentuk ketika sebutir bawang mentah dipotong, dihancurkan 

dan dikunyah. Saat enzim allinase dilepaskan dan 

mengkatalise pembentukan asam sulfenik dari cysteine 

sulfoxide. Asam sulfenik ini secara spontan saling bereaksi 

dan membentuk senyawa yang tidak stabil yaitu thiosulfinate 

yang dikenal sebagai allicin. Engelkirk (2007) menyatakan 

bahwa allicin menunjukkan aktivitas antimikroba dengan 

menghambat sistesis RNA dengan cepat dan menyeluruh. 

Sintesa DNA dan protein juga dihambat secara partial. RNA 

merupakan target utama dari aksi allicin. Perbedaan struktur 

bakteri juga berperan dalam kerentanan bakteri terhadap unsur 

bawang putih,contohnya membrane sel Eschericha coli terdiri 

atas 20% lipid, dimana Staphylococcus aureus hanya terdiri 
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atas 2% lipid. Kandungan lipid pada membran dapat 

mempengaruhi permeabilitas allicin dan unsur bawang putih 

yang lain( Safithri, 2004). 

  

2.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pengaruh 

Ragi Tape dan Bawang Putih Terhadap Ternak 

(Allium sativum L.) 

  Kumprechtova et al. (2000), memberi Saccharomyces 

cerevisiae 47 dengan dosis 200g/100kg pakan untuk 

meningkatkan penampilan daging dan mengurangi bau amonia 

nitrogen pada feses ayam. Candraasih dan Bidura (2001), 

suplementasi 0,50% ragi dalam ransum dapat meningkatkan 

produksi telur dan efisiensi penggunaan ransum. Candraasih 

dan Bidura (2001) penggunaan 0,50% ragi pada ransum dapat 

meningkatkan pertambahan berat badan karena sebagai 

prebiotik dinding sel khamir (Saccharomyces cerevisiae) 

mengandung manan-oligosakarida yang berfungsi sebagai 

sumber makanan bakteri alami (indigenous) yang bersifat 

menguntungkan bagi inangnya menyebabkan bakteri non 

patogen dapat berkembang lebih pesat dan lebih dominan 

sehingga dapat mengurangi bakteri patogen dalam saluran, 

sehingga patogen tidak dapat berkembang biak dalam saluran 

pencernaan dan keseimbangan mikroba saluran pencernaan 

tetap terjaga.  

  Pemberian ragi sebagai pakan imbuhan kepada ternak 

ruminansia dapat meningkatkan produksi susu rata-rata 

sebesar 4,3% dan pertambahan bobot badan rata-rata sebesar 

8,7% (Wina, 1999). Penggunaan bungkil kelapa dalam ransum 

ayam pedaging, baik yang tidak difermentasi maupun bungkil 

kelapa hasil fermentasi dengan ragi tape sebagai pengganti 

sebagian ransum komersial hanya bisa dilakukan sampai taraf 
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10% (Budiansyah, 2010). Fermentasi dengan ragi tape juga 

diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi bahan  seperti  

peningkatan protein, lemak, karbohidrat dan penurunan serat 

kasar, karena  hasil  fermentasi  dengan ragi tape adalah 

senyawa atau bahan organik terlarut yang mudah diserap oleh 

unggas (Higa dan Parr, 1994). 

Maryam (2003) melaporkan bahwa pemberian ekstrak 

bawang putih sebesar 4% pada ransum yang mengandung 

aflatoksin rendah (0,4mg/kg) menunjukan adanya peningkatan 

produktivitas ayam pedaging. Penggunaan bawang putih 

bentuk terenkapsulasi 0,8 % memberikan hasil yang terbaik 

dalam meningkatkan mikroflora usus ayam pedaging  

(Mounatin, 2012 ). Pemberian tepung bawang putih sebanyak 

2,5% didalam ransum mampu meningkatkan efisiensi pakan 

ayam pedaging yang terinfeksi Salmonella typhimurium, hal 

ini diduga dipengaruhi oleh senyawa-senyawa aktif seperti 

allisin selenium dan metilatil trisulfida. Allisin memiliki sifat 

anti bakteri yang mampu membunuh bakteri – bakteri 

pathogen, sedangkan selenium mampu bekerja sebagai anti 

oksidan dan metilatil trisulfisa berperan dalam mencegah 

pengentalan darah.  

  Bawang putih (Allium sativum L.) dosis 2 

mg/ekor/hari dapat menurunkan kadar lemak daging ayam 

pedaging (Hidajati, 2005). Bawang putih (Allium sativum L.) 

dosis 3 mg/ekor/hari dapat meningkatkan persentase karkas 

ayam pedaging (Hidajati, 2005). Maryam (2003) 

menyimpulkan pemberian ekstrak bawang putih 4% pada 

ransum yang mengandung aflatoksin rendah (0,4 mgAFB1/kg) 

menunjukkan adanya peningkatan bobot hidup dan produksi 

telur ayam ras. Hastuti (2008) menjelaskan bobot badan akhir 

ayam kampung yang diberi bubuk bawang putih sebesar 7,5% 
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menghasilkan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan 

pemberian 2% piperazine. 

     

2.3 Kebutuhan Zat Makan Ayam Pedaging 

Amrullah (2004), ayam pedaging termasuk ke dalam 

ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallis, dan 

spesies Gallus domesticus yang dihasilkan dari bangsa  ayam  

tipe berat Cornish. Ayam pedaging merupakan ayam tipe berat 

pedaging yang lebih muda dan  berukuran lebih  kecil, dapat 

tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4  

minggu yang ditujukan untuk menghasilkan daging dan 

menguntungkan secara ekonomis  jika dibesarkan. Bangsa 

ayam ini dipilih yang berbulu putih dan seleksi diteruskan 

hingga  dihasilkan ayam pedaging seperti sekarang. Ayam 

pedaging tumbuh sebanyak 50-70 g/hari pada  minggu 

terakhir, sehingga pertumbuhan yang cepat tersebut harus 

diimbangi dengan ketersediaan pakan yang cukup. Performans 

ayam pedaging akan berbeda menurut tempat  ayam itu 

dipelihara. Perbedaan ini muncul karena perbedaan ketinggian 

atau suhu lingkungan sekitar kandang.  

  Pemberian pakan pada ayam bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan. 

Pemberian pakan harus dengan jumlah yang cukup, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas agar diperoleh produksi ternak 

yang maksimum. Kandungan protein dan energi di dalam 

pakan harus disusun secara seimbang. Kebutuhan vitamin dan 

mineral juga harus diperhatikan (Siregar , 2004). Kebutuhan 

zat makanan pada unggas dipengaruhi oleh jenis unggas, 

bangsa, umur, fase, produksi dan jenis kelaminnya. Kebutuhan 

zat makanan ayam pedaging dapat dikelompokkan menjadi 2 

fase yaitu starter (umur 0 – 3 minggu) dan finisher (umur 3 – 
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6 minggu) (Ketaren , 2010). Kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat makanan 
Umur (minggu) 

0 – 3 3 – 6 

Kadar air (%) maks. 14,0 maks. 14,0 

Protein (%) min. 19,0 min. 18,0 

Energi (Kkal /kg) min. 2900 min. 2900 

Lisin (%) min. 1,10 min. 0,90 

Metionin (%) min. 0,40 min. 0,30 

Metionin + Sistin (%) min. 0,60 min 0,50 

Ca (%) 0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 

P tersedia (%) min. 0,40 min. 0,40 

Ptotal (%) 0,60 – 1,00 0,60 – 1,00 

Sumber: SNI (2008). 

 

2.4 Mikroflora Usus 

Saluran pencernaan ternak unggas merupakan tempat 

hidup berbagai mikroflora yang segera terbentuk sesaat setelah 

ayam menetas (Lu et al 2003). Mikroflora merupakan 

mikroorganisme yang hidup pada saluran pencernaan ayam 

pedaging yang terdiri dari mikroorganisme patogen Eschericia 

coli dan Salmonella sp. dan non patogen bakteri asam laktat. 

Terdapat beberapa jenis mikroorganisme patogen dan non 

patogen dalam saluran pencernaan unggas. Mikrooganisme 

yang bersifat patogen dapat menyebabkan penyakit sedangkan 

yang bersifat non patogen dapat menguntungkan selama 

proses pencernaan berlangsung.  Mikroflora pada saluran 

pencernaan merupakan campuran dari bakteri, jamur, dan 
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protozoa, tetapi bakteri adalah mikroorganisme yang dominan 

(Yegani, 2008).  

Mikroflora saluran pencernaan memiliki beberapa 

fungsi seperti, sintesa protein dan vitamin, membantu proses 

pencernaan dan penyerapan serta berfungsi untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri-bakteri patogen dengan cara 

memproduksi asam organic, bakteriosin sebagai anti bakteri 

dan menggantikan tempat melekat bakteri patogen pada 

permukaan epitel saluran cerna, dalam keadaan normal, 

jumlah mikroflora menguntungkan lebih banyak dibandingkan 

jumlah bakteri patogen. Jumlah bakteri patogen dan bakteri 

menguntungkan harus dalam keadaan seimbang untuk 

menjaga kesehatan saluran cerna. Keseimbangan jumlah mikro 

flora bisa terganggu oleh pengaruh kontaminasi melakui 

pakan, air minum dan peralatan kandang, kasus penyakit 

bacterial, virus, parasit dan jamur serta pengaruh lingkungan. 

Ketidakseimbangan jumlah mikro flora tersebut sering disebut 

dengan disbakteriosis, untuk mencegah terjadinya 

disbakteriosis pada ternak maka pada saat ini management 

formulasi pakan ternak, khususnya pakan unggas, sering 

ditambahkan feed additive maupun probiotik (Proietti et al, 

2009). 

  Mikroorganisme patogen memiliki sifat yang 

merugikan karena mengganggu bahkan bisa menyebabkan 

penyakit bagi ternak, sedangkan mikroorganisme non patogen 

merupakan mikroorganisme yang membantu berbagai proses 

metabolisme di dalam tubuh, seperti Fibidobakter, 

Lactobasillus dsb. Keberadaan mikroorganisme patogen selain 

ada di dalam tubuh secara alami, juga dikarenakan terbawa 

dari luar melaui pakan, udara (Widodo, 2010). Bakteri yang 

merugikan dalam saluran pencernaan dapat terlibat dalam 
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infeksi yang bersifat lokal atau sistemik, pembusukan usus, 

dan pembentukan toksin. Beberapa mikroorganisme usus 

memiliki efek yang bermanfaat seperti memproduksi vitamin, 

menstimulasi sistem kekebalan tubuh melalui mekanisme non-

patogen, dan menghambat pertumbuhan dan pembentukan 

kelompok mikroba yang berbahaya (Yegani, 2008). 

Keseimbangan antara bakteri-bakteri yang menguntungkan 

dan merugikan dalam saluran pencernaan seharusnya 

diperhatikan terkait produksi yang tinggi pada ternak. 

Keseimbangan populasi bakteri dalam saluran peencernaan 

hanya didapatkan apabila komposisi bakteri yang 

menguntungkan dan yang merugikan setidaknya 85% 

berbanding 15% agar fungsi mikroflora yang menguntungkan 

dalam tubuh makhluk hidup bisa optimal (Samadi, 2004). 

 

Tabel 2 . Kondisi pH yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri 

Bakteri                                                                       pH 

Escherichia coli                                                      6-8 

Lactobacillus sp.                                                    5,4-6,4 

Salmonella sp.                                                        6,8-7,2 

Bacillus sp.        5,5-6,5 

Sumber : Siregar (2004) 

 

       Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran 

pencernaan unggas akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan 

ternak, ketidak seimbangan mikroflora dalam saluran 

pencernaan ternak dapat disebabkan karena terjadi kolonisasi 

bakteri patogen atau adanya mikroflora yang mengganggu 

kinerja ternak (Haryati, 2011). Bakteri  pada saluran 

pencernaan memegang peranan yang penting dalam kesehatan 

ternak melalui efeknya pada morfologisaluran pencernaan, 
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penyerapan nutrisi, patogenesis penyakit usus, dan respon 

imun. Mikroflora diyakini untuk melindungi kolonisasi pada 

usus terhadap patogen dan untuk merangsang respon imun. 

Bakteri usus terutama bertanggung jawab untuk menurunkan 

jumlah produksi mukus oleh sel goblet di dalam usus ( Lu et al 

2003). 

  Mikroflora yang memiliki peran dalam menyokong 

kesehatan ternak terdiri dari berbagai macam spesies 

mikroorganisme seperti Lactobaccilus, Bifidobacterium dan 

Bacteroides yang sebagian besar merupakan mikroorganisme 

predominan, 90% dari semua mikroorganisme tersebut 

tergolong flora. Kelompok lainnya yaitu Enterobactericeae, 

Enterococcus, dan Clostridium. Rasio jumlah mikroorganisme 

dalam kelompok bakteri tersebut adalah penting untuk 

menjaga kesehatan ternak). Populasi bakteri pencernaan akan 

berubah sesuai dengan umur ayam dan pakan, serta oleh 

banyak faktor dari lingkungan. Akibatnya, stres metabolic 

yang berhubungan dengan komposisi dalam pakan dan 

lingkungan dan manajemen stressor dapat mempengaruhi 

keseimbangan jumlah komponen mikrobiologis pada saluran 

pencernaan, mempengaruhi pertumbuhan, konversi pakan, 

kesehatan dan kesejahteraan pada ayam (Proietti et al, 2009). 

 Populasi bakteri pencernaan akan berubah sesuai 

dengan umur sesuai dengan umur ayam dan pakan, serta oleh 

banyak faktor dari lingkungan. Akibatnya, stres metabolik 

yang berhubungan dengan dengan komposisi dalam pakan dan 

lingkungan serta manajemen stressor dapat mempengaruhi 

keseimbangan jumlah komponen mikrobiologis pada saluran 

pencernaan, mempengaruhi pertumbuhan, konversi pakan, 

kesehatan, dan kesejahteraan pada ayam (Proietti et al, 2009). 

Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan absorbsi 
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zat makanan. Apabila pH pada saluran pencernaan rendah 

maka mikroba patogen tidak dapat bertahan hidup sedangkan 

mikroba non patogen dapat meningkatkan pertumbuhannya, 

contohnya adalah Lactobacillus sp. dapat tumbuh optimal 

pada pH 5,4 – 6,4 sedangkan Salmonella sp. tumbuh optimum 

pada pH 6,8 – 7,2. Jumlah koloni mikroflora usus (ileum) 

ayam pedaging dapat dilihat pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Jumlah koloni mikroflora usus (ileum) ayam 

pedaging 

 

No Mikroflora Jumlah 

                         Koloni (log cfu/ml)  

1. Bakteri Asam Laktat (BAL)                                          5,83 

2. Escherichia coli 3,40 

3. Samonella sp.                                                                 3,61 

Sumber : Putra dkk.(2013)  

 

2.4.1 Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri 

gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk 

spora, suhu optimum ± 400 
0
C, pada umumnya tidak motil, 

bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif, dengan 

asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. 

Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh 

pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu 

memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Bakteri 

asam laktat mempunyai karakteristik morfologi, fisiologi dan 

metabolit tertentu. Deskripsi secara umum dari bakteri ini 

adalah termasuk dalam bakteri gram positif, tidak  memiliki 

spora, bentuknya bulat maupun batang, dan menghasilkan 

asam laktat sebagai mayoritas produk akhir selama 
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memfermentasi karbohidrat. Bakteri asam laktat terbagi 

menjadi delapan genus antara lain Lactobacillus, 

Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, 

Leuconostoc, Bifidobacterium dan Corinobacterium. 

Lactobacillus merupakan salah satu genus yang menjadi 

anggota dari bakteri asam laktat. Bakteri ini dapat menurunkan 

pH usus dan menurunkan pertumbuhan Escherichia coli 

dengan cepat (Hardiningsih, 2006). 

 Beberapa galur Bakteri Asam Laktat (BAL) 

menghasilkan bakteriosin, bakteriosin selain sebagai antibiotik 

alami juga dapat di manfaatkan sebagai biopreservasi makanan 

karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak toksik dan 

mudah mengalami biodegradasi karena bakteriosin adalah 2 

senyawa protein yang tidak membahayakan mikroflora usus, 

mudah dicerna oleh enzim-enzim dalam saluran pencernaan, 

aman bagi lingkungan (Suardana, 2007). Bakteri asam laktat 

merupakan bakteri anaerob fakultatif yang mampu hidup pada 

berbagai habitat yang cukup luas di alam seperti pada 

tanaman, saluran pencernaan hewan dan manusia, pada produk 

makanan kalengan, produk susu, produk fermentasi, buah-

buahan dan sayur-sayuran tropis (Misgiyarta, 2003). Bakteri 

asam laktat dapat  menghasilkan enzim Bile Salt Hydrolase 

yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan enzim lipase yang 

bisa menurunkan trigliserida karena kemampuannya dalam 

memutuskan asam lemak rantai panjang menjadi asam lemak 

rantai sedang dan rantai pendek sehingga mudah diserap 

dalam usus.  

Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus disamping 

menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida juga berfungsi 

untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan 

tubuh ternak. Bagian usus halus banyak terdapat bakteri 
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patogen, hal Ini disebabkan karena usus halus cenderung 

bersifat basa yaitu pH 7-8 karena adanya bakteri asam laktat 

dalam usus yang dapat menciptakan suasana asam sehingga 

menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus halus 

(Saputri, 2012).. Bakteri asam laktat dalam saluran pencernaan 

tumbuh normal dalam saluran intestin  dan akan memberikan 

manfaat positif yang penting bagi kesehatan tubuh ternak, 

antara lain kemampuannya dalam menekan pertumbuhan 

bakteri patogen intestin penyebab diare, serta menstimulasi 

sistem imun tubuh (Maunatin , 2012). 

  

2.4.2 Escherecia coli 

 Escherichia coli adalah bakteri yang merupakan 

bagian dari mikroflora yang secara normal ada dalam saluran 

pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Escherecia 

coli termasuk ke dalam bakteri heterotrof yang memperoleh 

makanan berupa zat oganik dari lingkungannya karena tidak 

dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Zat 

organik diperoleh dari sisa organisme lain. Bakteri ini 

menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat 

anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Lingkungan 

bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia 

nutrisi bagi tumbuhan (Engelkirk,2007). 

 Eschericia coli adalah bakteri yang tidak memiliki 

kapsul, umumnya mempunyai fimbriae, bersifat motil atau 

nonmotil dengan flagella, berukuran lebar 1-1,5 μm dan 

panjang 2-6 μm, tunggal atau berpasangan, suhu optimal untuk 

pertumbuhan 37 
0
C, namun dapat tumbuh pada suhu dengan 

kisaran 15-45 
0
C dan nilai Water activity optimum untuk 

pertumbuhannya adalah 0,96. (Wishaw et al., 2000). 
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Eschericia coli merupakan flora yang secara normal terdapat 

pada saluran pencernaan ternak dan manusia 

 Bakteri Eschericia coli juga merupakan bakteri 

indikator kualitas air karena keberadaannya di dalam air 

mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh feses, 

yang kemungkinan juga mengandung mikroorganisme enterik 

patogen lainnya. Eschericia coli menjadi patogen jika jumlah 

bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di 

luar usus. Eschericia coli menghasilkan enterotoksin yang 

menyebabkan beberapa kasus diare (Brooks et al., 2004). 

 Bakteri Eschericia coli merupakan flora normal yang 

terdapat dalam saluran pencernaan dan dapat berubah menjadi 

oportunis patogen bila hidup diluar usus. Bakteri ini dapat 

menggunakan asetat sebagai sumber karbon, akan tetapi tidak 

bisa menggunakan sitrat. Eschericia coli akan menghidrolisis 

glukosa dan beberapa karbohidrat lainnya menajdi piruvat, dan 

fermentasi lebih lanjut akan menghasilkan laktat, asetat, dan 

format. Asam format akan dipecah oleh hidrogenliase dan 

menghasilkan CO2 dan H2S dalam jumlah yang sama 

banyaknya. Beberapa strain Eschericia coli memiliki 

karakteristik aerogenik dan kebanyakan  dapat memfermentasi 

laktosa, hanya beberapa yang tidak bisa memfermentasi 

laktosa atau memfermentasi secara lambat  (Engelkirk, 2007) . 

 

2.4.3 Salmonella sp. 

 Salmonella adalah mikroorganisme golongan gram 

negatif, memiliki bentuk batang, tidak berspora dan termasuk 

ke dalam golongan kelas Enterobacteriaceae. Salmonella 

memiliki ukuran yang relatif kecil yaitu sekitar 0,7 - 1,5 x 2,0 - 

5,0 m. Mikroorganisme Salmonella dapat menyebabkan 

penyakit tipus maupun paratipus yang dikenal dengan penyakit 
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Salmonellosis dimana penyebaran infeksi dari mikroorganisme 

ini yaitu melalui kotoran ternak maupun manusia. Beberapa 

strain yang memiliki karakteristik dapat memfermentasi 

laktosa yaitu Salmonella heidelberg, Salmonella anatum, 

Salmonella Sendai dan Salmonella typhimurium (Cahyono, 

2013). 

 Salmonella merupakan bakteri yang dapat tumbuh 

pada suhu dengan kisaran 5 – 47 
0
C, dengan suhu optimum 

untuk pertumbuhannya yaitu 35 – 37 
0
C. Selain itu, bakteri ini 

juga dapat tumbuh pada pH 4,1 - 9,0, dengan pH optimum 6,5 

- 7,5. Salmonella akan mati secara perlahan apabila pH tempat 

tumbuhnya berada dibawah 4,0 dan diatas 9,0. Salmonella 

bersifat anaerobik fakultatif. Bakteri ini tidak dapat bersaing 

dengan baik dengan mikroba-mikroba yang umum yang ada di 

dalam makanan, seperti bakteri-bakteri pembusuk, baktei 

genus lainnya dalam tribus Escherichieae, dan bakteri asam 

laktat. Pertumbuhan Salmonella akan terhambat apabila ada 

bakteri-bakteri tersebut (Supardi, 1999). 

  Jenis unggas yang sering terinfeksi Salmonella dalam 

jumlah yang tinggi yaitu ayam, itik,, kalkun dan angsa, 

sehingga bakteri ini biasanya ada di dalam kotoran, telur atau 

daging ternak tersebut. Kontaminasi salmonella di dalam telur 

terutama disebabkan oleh Salmonella pullorum yang dapat 

dimulai dari ovari. Bakteri ini akan masuk ke dalam ovum atau 

kuning telur pada waktu ovulasi. Bakteri ini dapat 

menyebabkan diare pada anak-anak ayam yang baru ditetaskan 

dari telur yang terinfeksi Salmonella, sehingga sering 

menyebabkan anak ayam tersebut mati, sedangkan pada anak 

ayam yang dapat bertahan maka salmonella akan akan tinggal 

di dalam sumsum tulang sampai anak ayam menjadi dewasa 

yang kemudian akan dibawah oleh darah menuju ke ovari. 
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Gejala gastroenteritis yang ditimbulkan biasanya ringan dan 

berlangsung tidak terlalu lama (Supardi, 1999). 

       Penggunaan antibiotik pada ternak dapat 

menyebabkan terbentuknya strain salmonella yang tahan 

terhadap antibiotic, hal ini disebabkan oleh adanya plasmid 

yang disebut factor R (yang umumnya terdapat pada bakteri-

bakteri golongan enterobacteriaceae. Faktor R dapat 

dipindahkan dari satu strain ke strain lainnya secara konjugasi 

baik diantara strain dalam spesies yang sama maupun diantara 

strain dari spesies yang berbeda yang mempunyai karakteristik 

hampir sama, misalnya dari sel Salmonella ke sel Eschericia 

coli (Sukamto, 1999). Beberapa jenis Salmonella yang dapat 

menyebabkan penyakit pada ayam yaitu Salmonella 

gallinarum penyebab penyakit tifoid pada ayam, Salmonella 

pullorum penyebab berak kapur dan Salmonella typhimurium 

penyebab paratipoid. Infeksi Salmonella pullorum diawali 

pada induk ayam yang positif dan selanjutnya telur yang 

dihasilkan oleh induk tersebut akan mengandung Salmonella. 

Bakteri ini dapat menyebabkan diare pada anak ayam yang 

baru ditetaskan. 

 

 

 


