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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk Indonesia, yang diikuti dengan peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan 

makanan yang bergizi tinggi mengakibatkan terjadinya 

peningkatan permintaan dan kebutuhan protein hewani, 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( 2014)  pada tahun 

2012, konsumsi karkas per kapita meningkat menjadi 8,6 

kg per kapita, pada tahun 2013 9,97 kg per kapita, pada 

tahun 2014 11,45 kg per kapita. Salah satu alternatif usaha 

yang digunakan untuk memenuhi hal tersebut adalah ayam 

pedaging, dikarenakan proses pemeliharaan yang relatif 

singkat. Daging unggas juga lebih disukai oleh konsumen 

karena mudah dicerna, dapat diterima oleh kebanyakan 

orang dan mengandung asam amino esensial yang lengkap 

dalam jumlah yang seimbang .Daging ayam pedaging 

adalah bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, 

memiliki rasa dan aoroma yang enak, tekstur yang lunak 

dan harga yang relatif murah, sehingga disukai hampir 

semua orang. Komposisi kimia daging ayam terdiri dari 

protein 18,6%, lemak 15,06%, air 65,95% dan abu 0,79% 

(Prastiwi, 2012). 

Saluran pencernaan unggas merupakan tempat 

hidup bagi mikroflora yang dibentuk setelah ditetaskan. 

Proses pencernaan dan penyerapan zat makananan di dalam 

saluran pencernaan tidak berlangsung dengan baik karena 

adanya mikroflora patogen yang menempel pada saluran 

pencernaan (Kompiang, 2002). Karpinska et al. (2001), 
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probiotik merupakan imbuhan pakan berbentuk mikroba 

hidup sangat menguntungkan dan mempengaruhi induk 

semang melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme 

dalam saluran pencernaan.  Ragi tape merupakan mikroba 

Saccharomyces cerevisiae dapat dimanfaatkan sebagai 

probiotik, prebiotik, imunostimulan (Djien, 1972). 

Saccharomyces cerevisiae dapat menghambat pertumbuhan 

koloni  Eschericia coli sehingga dapat meningkatkan 

produksi ternak (Wiryawan, 1995). 

Senyawa bioaktif pada bawang putih (Allium 

sativum L.) yang memiliki sifat antibakteri dapat 

menurunkan populasi bakteri patogen di dalam usus ayam 

pedaging, sehingga mikroflora di dalam usus tetap dalam 

keadaan seimbang. Mikroflora yang tidak seimbang dalam 

saluran pencernaan dapat mengganggu kesehatan ternak, 

hal ini dikarenakan proses pencernaan dan penyerapan zat 

makananan di dalam saluran pencernaan tidak berlangsung 

dengan baik karena adanya mikroflora patogen yang 

menempel pada saluran pencernaan. Senyawa bioaktif pada 

bawang putih (Allium sativum L.)  yang memiliki sifat 

antibakteri diharapkan dapat menurunkan populasi bakteri 

patogen di dalam usus ayam pedaging, sehingga mikroflora 

di dalam usus tetap dalam keadaan seimbang. Bawang 

putih (Allium sativum L.) dapat digolongkan kedalam 

pakan tambahan feed additive yaitu suatu bahan yang 

ditambahkan ke dalam pakan dengan jumlah relatif sedikit 

dengan tujuan tertentu. Bawang putih tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan dan antibiotik yang 

ditambahkan pada bahan pakan (sebagai suplemen), karena 

bawang putih mengandung zat anti bakteri dan zat anti 

jamur. 
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Hasil penelitian dari Kurnia (2006) menunjukkan 

bahwa bawang putih (Allium sativum L.) juga terbukti 

dapat menghambat pertumbuhan dan respirasi fungsi 

patogenik. Daya antimikroba tinggi yang dimiliki bawang 

putih dikarenakan kandungan alisin dan senyawa sulfida 

lain yang terkandung dalam minyak atsiri bawang putih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan ragi tape dan bawang 

putih ( Allium sativum L.) dalam pakan terhadap kondisi 

mikroflora usus (Bakteri Asam Laktat, Eschericia coli, 

Salmonella sp.) ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh ragi tape dan bawang putih ( Allium sativum L. ) 

dalam pakan terhadap kondisi mikroflora usus (bakteri 

asam laktat, Escherichia coli, Salmonella sp.) ayam 

pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi pemanfaatan probiotik dan feed 

aditive yang memberikan keuntungan pada bakteri 

penghasil asam laktat, sehingga sangat berguna untuk 

meningkatkan efisiensi pemeliharaan ayam pedaging.    

Memberikan informasi ke peternak maupun pengusaha 

ayam pedaging tentang fungsi penggunaan ragi tape dan 

bawang putih ( Allium sativum L.) yang berpengaruh 
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terhadap kondisi mikroflora usus (Bakteri Asam Laktat, 

Eschericia coli, Salmonella sp.) ayam pedaging. 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam pedaging merupakan jenis unggas yang 

mempunyai pertumbuhan sangat cepat, yaitu membutuhkan 

waktu 35-42 hari untuk pemeliharaannya (Sutriono, 2013). 

Pemeliharaan ayam pedaging dilakukan secara intensif 

karena mempunyai daya tahan yang rentan terhadap 

lingkungan sehingga memiliki resiko kematian tinggi. 

Probiotik merupakan pakan imbuhan dengan kandungan 

mikroba yang menguntungkan dalam saluran pencernaan 

ayam. Mikroba yang dapat tumbuh dan berkembang dalam 

usus ayam pedaging , antara lain jenis Bakteri Asam Laktat 

(BAL), Bacillus sp., dan Lactobacillus sp. (Daud , 2007).  

Probiotik dapat memperbaiki saluran pencernaan 

dan meningkatkan kecernaan pakan, yaitu dengan cara 

menekan bakteri patogen dalam saluran pencernaan 

sehingga mendukung perkembangan bakteri yang 

menguntungkan yang membantu penyerapan zat-zat 

makanan (Kompiang, 2009). Luas permukaan usus untuk 

menyerap nutrien lebih luas pada ayam yang memperoleh 

probiotik Bacillus sp., dibandingkan dengan yang tidak 

mendapat probiotik (Sjofjan, 2003). Probiotik telah lama 

diketahui dapat meningkatkan produktivitas ternak yaitu 

dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora usus ( 

Wiryawan, 1995 ). 

Saccharomyces cerevisiae sebagai khamir di 

Indonesia telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

keperluan pembuatan roti, dan tape singkong. Khamir 

paling banyak digunakan untuk keperluan berbagai industri 
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dalam proses produksi minuman beralkohol, biomasa, 

ekstrak untuk keperluan industri kimia, senyawa beraroma 

dan produksi protein rekombinan untuk menunjang 

kegiatan bioteknologi khususnya bidang molekuler biologi. 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu bakteri 

probiotik. Bakteri ini mampu menekan pertumbuhan 

bakteri lain melalui antibiotik yang dihasilkannya. Selain 

itu, bakteri ini bersifat antagonis mampu menekan 

pertumbuhan mikroorganisme lain karena memproduksi 

antibiotik berupa lipopeptida yang disebut basitrasin 

(Wiryawan, 1995). Saccharomyces cerevisiae dapat 

meningkatkan kecernaan pakan berserat tinggi dan dapat 

berperan sebagai probiotik pada unggas. Pemberian ragi 

tape dengan cara dicampurkan pada pakan ayam 

diharapkan dapat memperbanyak probiotika yang bekerja 

pada usus sehingga dapat menurunkan jumlah Eschericia 

coli dalam usus ayam pedaging. 

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 sebenarnya adalah 

berupa mikroba Saccharomyces cerevisiae yang dapat 

mengubah karbohidrat. Saccharomyces cerevisiae dapat 

dimanfaatkan sebagai probiotik, prebiotik dan 

imunostimulan dan kegunaan lainnya di dalam 

meningkatkan produksi ternak (Djien, 1972). 

Bawang putih dapat digolongkan kedalam pakan 

tambahan feed additive yaitu suatu bahan yang 
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ditambahkan ke dalam pakan dengan jumlah relatif sedikit 

dengan tujuan tertentu. Bawang putih tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan dan antibiotik yang 

ditambahkan pada bahan pakan (sebagai suplemen), karena 

bawang putih mengandung zat anti bakteri dan zat anti 

jamur ( Retnani, 2010). Bawang putih mengandung minyak 

atsiri yang sangat mudah menguap di udara bebas. Minyak 

atsiri dari senyawa ini diduga mempunyai kemampuan 

sebagai antibakteri dan antiseptik. Alisin merupakan zat 

aktif yang mempunyai daya yang cukup ampuh 

(Purwaningsi, 2005). Bawang putih juga terbukti dapat 

menghambat pertumbuhan dan respirasi fungsi patogenik. 

Daya antimikroba tinggi yang dimiliki bawang putih dan 

bawang bombay dikarenakan kandungan alisin dan 

senyawa sulfida lain yang terkandung dalam minyak atsiri 

bawang putih. Penelitian Safithri (2004) menunjukkan 

bahwa ekstrak air dan etanol bawang putih dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus aureus, dan Escherichia coli. 

Ekstrak air bawang putih dengan konsentrasi 20% 

mempunyai aktivitas antibakteri yang sama dengan 

Ampicillin 5 µg terhadap Streptococcus agalactide, dan 

Escherichia colli. 

Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran 

pencernaan unggas akan mempengaruhi kinerja dan 

kesehatan ternak (Haryati, 2011). Kondisi normal pada 

saluran pencernaan ayam terdapat mikroflora patogen dan 

non pathogen, hal tersebut tidak akan menimbulkan 

permasalahan pada ternak apabila jumlahnya dalam 

keadaan seimbang. Yegani (2008), menyatakan mikroflora 

yang terdapat pada saluran pencernaan ayam merupakan 
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campuran dari bakteri, jamur, dan protozoa, tetapi bakteri 

adalah mikroorganisme yang dominan. 

Bakteri usus memegang peranan yang penting 

dalam kesehatan ternak melalui efeknya pada morfologi 

saluran pencernaan, penyerapan nutrisi, patogenesis 

penyakit usus, dan respon imun.Mikroflora diyakini untuk 

melindungi kolonisasi pada usus terhadap patogen dan 

untuk merangsang respon imun (Lu et al., 2003). Bakteri 

usus terutama bertanggung jawab untuk menurunkan 

jumlah produksi mukus oleh sel goblet di dalam usus. 

Mikroorganisme pada saluran pencernaan memiliki efek 

yang bermanfaat seperti dapat memproduksi vitamin, 

menstimulasi sistem kekebalan tubuh melalui mekanisme 

non-patogen, dan menghambat pertumbuhan dan 

pembentukan kelompok mikroba yang berbahaya (Yegani, 

2008). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pemanfaatan bawang putih dan ragi tape dalam pakan 

terhadap kondisi mikroflora usus ayam pedaging yang 

meliputi bakteri asam laktat, Eschericia colidan Salmonella 

sp., dengan adanya kandungan minyak atsiri (0,05%) yang 

mengandung sitral dan eugenol, tannin dan flavonoid pada 

bawang putih diharapakan pemanfaatan bawang putih dan 

ragi tape dapat meningkatkan populasibakteri asam laktat 

dan menurunkan populasi bakteri Eschericia coli dan 

Salmonella sp.. Skema kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1 
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1.6 Hipotesis 

  Pemanfaatan ragi tape dan bawang putih (Allium 

sativum L.) dalam pakan dapat meningkatkan populasi 

BAL (Bakteri Asam Laktat) dan menurunkan populasi 

bakteri Eschericia coli dan Salmonella sp. usus ayam 

pedaging. 


