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   BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni Bakteri Asam 

Laktat (BAL), Escherichia coli, dan Salmonella sp. dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan jumlah koloni mikroflora usus (BAL, 

Escherichia coli, dan Salmonella sp.) berdasarkan 

perlakuan (Log /ml). 

Perlakuan    BAL Escherichia 

coli 

Salmonella 

sp. 

 

P0 6,29±0,13
ab 

4,11±0,49
B 

3,64±0,18
B 

P1 

P2 

P3 

P4 

6,07±0,02
a 

7,00±0,04
b 

6,06±0,06
a 

6,98±0,02
b 

4,00±0,39
B 

4,26±0,33
B 

3,75±0,09
B 

2,60±0,41
A 

3,25±0,37
B 

2,36±0,41
A 

2,25±0,16
A 

2,06±0,04
A 

Keterangan : Notasi superskrip huruf kecil dan besar  pada 

kolom yang sama  menunjukkan  pengaruh 

perbedaan yang nyata (P<0,05) dan sangat 

nyata (P<0,01). 

 

4.1   Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri Asam Laktat (BAL) 

   Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni Bakteri 

Asam Laktat (BAL) dapat dilihat pada tabel 5. Bakteri 

tersebut diisolasi dari ileum ayam pedaging umur 35 hari 

sebanyak 20 ekor. Bobot badan ayam yang dipotong untuk 

diambil sampel ususnya dapat dilihat pada Lampiran3. 
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Hasil perhitungan TPC menunjukkan bahwa rataan jumlah 

koloni bakteri asam laktat usus bagian ileum pada 

perlakuan P4 sebesar (6,98±0,02 log cfu/ml), perlakuan P3 

sebesar (6,06±0,06  log cfu/ml), perlakuan P2 sebesar 

(7,00±0,04  log cfu/ml), perlakuan P1 sebesar (6,07±0,02  

log cfu/ml), dan perlakuan kontrol (P0) sebesar (6,29±0,13 

log cfu/ml), untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan 

terhadap jumlah koloni bakteri asam laktat usus ayam 

pedaging maka dilakukan analisis sidik ragam. 

 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 3. 

Menunjukkan bahwa penambahan ragi tape dan tepung 

bawang putih dalam pakan memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap jumlah koloni bakteri asam laktat usus 

ayam pedaging, dikarenakan adanya kandungan senyawa 

bioaktif pada bawang putih yang memiliki sifat antibakteri 

dan ragi tape yang merupakan probiotik penghasil bakteri 

gram positif, sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen dalam usus. Djien (1972) menyatakan 

bahwa 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. 

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 pada bawang putih 

merupakan zat aktif yang mempunyai daya yang cukup 

ampuh (Purwaningsi, 2005). Azizah (2004) menambahkan 

bahwa, Allisin  memiliki sifat anti bakteri yang mampu 

membunuh bakteri - bakteri pathogen. 
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 Faktor lain yang diduga mengakibatkan tingginya 

jumlah koloni BAL pada usus adalah kondisi pH  ileum, 

dimana dalam kondisi normal ileum mempunyai kisaran 

pH mendekati netral yaitu sebesar 7,0-7,5. Penambahan 

tepung bawang putih dan ragi tape dalam pakan 

dimungkinkan dapat mengakibatkan terjadinya penurunan 

pH usus dikarenakan jumlah koloni BAL yang semakin 

meningkat akibat perlakuan. BAL dapat menghasilkan 

asam laktat yang akan membuat suasana usus menjadi 

asam, sehingga pH usus akan turun. Kondisi pH yang 

rendah dalam usus akan menekan pertumbuhan bakteri 

patogen dan meningkatkan bakteri non patogen (BAL) 

yang memiliki manfaat yang positif bagi ternak karena 

(BAL) yang membantu proses penyerapan zat makanan 

didalam usus menjadi lebih baik. Jatmiko, Eko Widodo dan 

Osfar Sjofjan (2013) menyatakan bahwa penurunan pH 

pada saluran pencernaan dapat mengakibatkan terjadinya 

peningkatan jumlah koloni BAL akibatnya dapat menekan 

jumlah bakteri patogen yang merugikan didalam didalam 

saluran pencernaan, dikarenakan BAL dapat menhasilkan 

senyawa antimikroba seperti asam laktat, hidrogen 

peroksida, CO2, dan bakteriosin yang dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk.  

Rataan jumlah koloni bakteri asam laktat usus 

ayam pedaging pada penelitian ini yaitu sebesar (6,06-7,00 

log cfu/ml). Rataan jumlah koloni BAL pada penelitian ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Putra 

dkk. (2014) bahwa rataan jumlah koloni BAL dengan 

penambahan bawang putih dalam bentuk tepung sebesar 

(5,83-6,00 log cfu/ml). Perbedaan tersebut diduga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komposisi pakan, 
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perbedaan tambahan pakan dimana pada penelitian ini 

bahan yang digunakan ditambahkan dengan ragi tape, umur 

ternak, pengaruh lingkungan. Proietti et al. (2009) 

menyatakan bahwa populasi bakteri pada saluran 

pencernaan akan berubah sesuai dengan umur ternak, jenis 

pakan yang diberikan, dan keadaan lingkungan, akibatnya 

menimbulkan stres metabolik pada ternak yang selanjutnya 

akan mempengaruhi keseimbangan jumlah komponen 

mikrobiologis pada saluran pencernaan, pertumbuhan, 

konversi pakan, kesehatan, dan kesejahteraan ternak. 

 Semakin tingginya jumlah koloni bakteri asam 

laktat didalam saluran pencernaan akan mengakibatkan 

produksi ternak semakin baik. Maunatin dan Khanifa 

(2012) menyatakan bahwa bakteri asam laktat merupakan 

bakteri yang tumbuh normal dalam saluran pencernaan dan 

memberikan manfaat positif yang penting bagi kesehatan 

tubuh ternak melalui kemampuannya dalam menekan 

pertumbuhan bakteri patogen intestine penyebab diare, 

serta menstimulasi sistem imun tubuh. Hasil uji lanjutan 

Duncan’s menunjukkan bahwa level perlakuan 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah koloni BAL, 

dimana perlakuan P2 merupakan perlakuan yang terbaik 

dalam meningkatkan koloni BAL (7,00±0,04  log cfu/ml), 

sedangkan diantara perlakuan P0,P1,P3, dan P4 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda, hal ini 

ditunjukkan dari adanya notasi yang sama pada keempat 

perlakuan tersebut. Jumlah koloni BAL pada perlakuan P1 

dan P3 mengalami penurunan dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol, hal ini diakibatkan tingginya jumlah 

koloni bakteri Escherichia coli dan Salmonella sp. 

Sehingga mengakibatkan pertumbuhan BAL terganggu. 
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Dominasi bakteri patogen pada usus akan mengakibatkan 

timbulnya penyakit pada ternak, salah satu contohnya 

adalah timbul penyakit diare. Soeharsono (2010) 

menyatakan bahwa keseimbangan mikroflora akan dicapai 

ketika saluran pencernaan pada ayam pedaging didominasi 

oleh sekelompok bakteri non patogen atau pencernaan 

dalam kondisi sehat. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri Escherichia coli 

  Hasil penelitian pada tabel 5. menunjukkan bahwa 

rataan jumlah koloni bakteri Escherichia coli usus bagian 

ileum pada perlakuan P4 sebesar (2,60±0,41 log cfu/ml), 

perlakuan P3 sebesar (3,75±0,09 log cfu/ml), perlakuan P2 

sebesar (4,26±0,33 log cfu/ml), perlakuan P1 sebesar 

(4,00±0,39 log cfu/ml), dan perlakuan kontrol P0 sebesar 

(4,11±0,49 log cfu/ml), untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap jumlah koloni bakteri Escherichia coli 

usus maka dilakukan analisis sidik ragam. Hasil analisis 

sidik ragam pada lampiran 4. Menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bawang putih dan ragi tape dalam 

pakan dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung bawang putih dalam pakan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah 

koloni bakteri Escherichia coli usus ayam pedaging, hal ini 

dikarenakan pemberian tambahan ragi tape menghasilkan 

bakteri gram positif yang menyebabkan koloni bakteri 

asam laktat dalam usus seimbang. Purwati (2006), 

menyatakan bahwa adanya bakteri asam laktat dalam usus 

yang dapat menciptakan suasana asam sehingga menekan 

pertumbuhan bakteri patogen dalam usus halus. 
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Penambahan tepung bawang putih juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli  

karena adanya kandungan minyak astiri. Azizah (2004) 

menambahkan bahwa minyak astiri dapat mengganggu 

proses terbentuknya membran atau dinding sel bakteri 

sehingga bakteri terhambat pertumbuhannya, didukung 

dengan Dewanti dan Wahyusi (2007) bahwa tanin dapat 

mempresipitasi protein melalui reaksi dengan membran sel, 

inativasi fungsi materi genetik pada bakteri. Flavonoid 

dapat berinteraksi secara langsung dengan DNA bakteri 

sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding sel bakteri, microsom dan lisosom 

(Sumono dan Agustin, 2008). Rohyami (2008) menyatakan 

bahwa flavonoid merupakan senyawa fenolik yang 

mempunyai aktivitas bioaktif sehingga dapat berfungsi 

sebagai obat. 

 Penurunan jumlah bakteri Escherichia coli usus 

diduga dipengaruhi oleh penurunan pH usus oleh BAL 

dikarenakan BAL  menghasilkan asam laktat yang dapat 

menurunkan pH usus sehingga pertumbuhan Escherichia 

coli terhambat. Faridz dkk. (2007) menambahkan bahwa 

bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang dapat 

tumbuh pada pH minimun 4 dan maksimum 9. Widodo 

(2010) menyatakan bahwa pH usus pada ileum berkisar 

antara 7,00-7,50, oleh karena itu apabila didalam usus 

memiliki pH dibawah 4 maka bakteri Escherichia coli  

tidak dapat tumbuh dengan baik. BAL dapat menghasilkan 

senyawa hidrogen peroksida dan bakteriosin yang memiliki 

sifat antibakteri (Savadago et al., 2004), sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen sehingga bakteri 

non patogen dapat berkembang secara maksimum. Bakteri 
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non patogen non patogen memiliki peranan positif untuk 

ternak, sedangkan Escherichia coli  merupakan bakteri 

yang secara normal terdapat pada saluran pencernaan, 

apabila jumlahnya diatas batas normal dapat 

mengakibatkan diare pada ayam, namun apabila jumlahnya 

seimbang maka ternak akan dalam keadaan sehat dan 

pertumbuhannya bisa mencapai maksimal. 

 Rataan jumlah koloni bakteri Escherichia coli pada 

penelitian ini yaitu (2,60 - 4,11 log cfu/ml). Jumlah koloni 

bakteri Escherichia coli  tinggi dibandingkan dengan hasil 

penelitian Putra dkk.(2014) bahwa jumlah koloni bakteri 

Escherichia coli dengan penambahan bawang putih dalam 

bentuk tepung sebesar (2,94 – 3,40 log cfu/ml), hal ini 

diduga tidak ada kandungan antibiotik dalam penelitian ini. 

Antibiotik yang terkandung dalam pakan akan 

mempengaruhi komposisi mikroflora pada saluran 

pencernaan dikarenakan antibiotik akan membunuh bakteri 

dalam saluran pencernaan baik bakteri patoge maupun non 

patogen. Proietti et al. (2009) menambahkan bahwa pakan 

pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

jumlah populasi bakteri pada saluran pencernaan ayam 

selainfaktor umur dan lingkungan. 

 Hasil uji Duncan’s menunjukkan bahwa level 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

jumlah koloni bakteri Escherichia coli, dimana jumlah 

terendah yaitu pada perlakuan P4 sebesar (2,60±0,41 log 

cfu/ml), hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

kombinasi0,4 % tepung bawang putih dan 1% ragi tape 

dalam pakan memberikan hasil yang terbaik dalam 

menekan jumlah koloni bakteri Escherichia coli  dalam 

usus ayam pedaging. Semakin tinggi level penambahan 
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tepung bawang putih dalam pakan maka akan semakin 

efektif untuk menekan pertumbuhan koloni bakteri 

Escherichia coli usus ayam pedaging. Apabila jumlah 

bakteri Escherichia coli dalam keadaan normal maka 

kinerja percernaan ternak dapat mencapai optimal. 

Sebaliknya, apabila jumlah bakteri tersebut diatas normal, 

maka akan mengganggu stabilitas ternak, hal ini 

dikarenakan bakteri tersebut merupakan bakteri yang 

tergolong dalam kelompok bakteri patogen yang akan 

merugikan ketika jumlahnya di usus tidak dalam keadaan 

seimbang. Widodo (2010) menyatakan bahwa 

mikroorganisme patogen memiliki sifat yang merugikan 

karena mengganggu bahkan dapat menyebabkan penyakit 

bagi ternak. Yegani and Corver (2008) menambahan 

bahwa bakteri yang merugikan dalam saluran pencernaan 

dapat terlibat dalam infeksi yang bersifat lokal atau 

sistemik, pembusukan usus, dan pembentukan toksin. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri Salmonella sp. 

Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni bakteri 

Salmonella sp. usus ayam pedaging  dapat dilihat pada 

Tabel 5. Hasil uji TPC menunjukkan bahwa jumlah koloni 

bakteri Salmonella sp. dari yang terendah ke tertinggi yaitu 

perlakuan P4 sebesar (2,06±0,04 log cfu/ml), perlakuan P3 

sebesar (2,25±0,16 log cfu/ml), perlakuan P2 sebesar 

(2,36±0,41 log cfu/ml), perlakuan P1 sebesar (3,25±0,37 

log cfu/ml), dan perlakuan P0 sebesar (3,64±0,18 log 

cfu/ml), untuk mengetahui adanya perbedaan antar 

perlakuan maka dilakukan uji sidik ragam.  
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Hasil analisis sidik ragam jumlah koloni bakteri 

Salmonella sp. dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil 

analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung bawang putih dan ragi tape dengan level yang 

berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P<0,01) 

terhadap jumlah koloni bakteri Salmonella sp. semakin 

menurun. Penurunan jumlah koloni bakteri Salmonella sp.  

diduga karena senyawa antibakteri yang terkandung dalam 

bawang putih dan ragi tape yang menghasilkan bakteri 

gram positif  sehingga kombinasi pemberian perlakuan 

pakan bekerja dengan optimal. Terjadinya penurunan 

menunjukkan senyawa-senyawa tersebut mampu 

menghambat pertumbuhan dan kolonisasi bakteri patogen 

dalam usus dengan cara mengganggu fungsi materi genetik, 

sehingga pertumbuhan dan metabolisme bakteri-bakteri 

patogen akan terganggu. Wiryawan (2007) menyatatakan 

bahwa bawang putih mempunyai senyawa antibakteri 

seperti minyak astiri, triterpenoid, saponin, flavonoid, dan 

tanin. Senyawa-senyawa tersebut mampu membunuh 

bakteri patogen seperti Salmonella sp., Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas 

fluorescens (Setiawan, 2002). Wiryawan, dkk. (2007) 

menambahkan bahwa konsentrasi yang rendah, tanin dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri, namun dalam 

konsentrasi yang tinggi tanin akan bekerja sebagai 

antibakteri. Mide (2013) menyatakan bahwa kadar tanin 

yang melebihi 0,5% dalam pakan akan berbahaya karena 

akan mempengaruhi pertumbuhan unggas.  

Terjadinya penurunan jumlah koloni bakteri 

Salmonella sp. yang diberi perlakuan juga disebabkan oleh 

pH di dlam usus. Penggunaan tepung bawang putih dan 
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ragi tape dimungkinkan dapat menurunkan pH didalam 

usus yang sebelumnya mendekati netral yaitu sekitar 7-7,5 

menjadi asam, sehingga bakteri Salmonella sp. tidak 

mampu tumbuh atau bertahan dengan baik dilingkungan 

yang asam dan sebaliknya bakteri non patogen (BAL) akan 

meningkat jumlahnya. Salmonella sp. akan mati secara 

perlahan ketika pH tempat hidupnya berada dibawah 4,0 

dan diatas 9,0. Pertumbuhan Salmonella sp. akan terhambat 

apabila di dalam saluran pencernaan terdapat mikroba-

mikroba yang umun didalam makanan, seperti bakteri 

pembusuk, bakteri genus lainnya dalam tribus Escherichiae 

dan bakteri asam laktat. Andriani, Martini, dan Ambarwati 

(2010) menambahkan bahwa bakteri asam laktat akan 

memproduksi asam laktat yang dapat menurunkan kadar 

pH dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen, membantu aktifitas lambung dengan merangsang 

gerak peristaltik yang dapat memperbaiki serta 

meningkatkan metabolisme.  

Salmonella sp. dapat menimbulkan penyakit pada 

ternak melalui tiga tahapan yaitu kolonisasi usus, 

perasukan lapisan epitel usus, dan merangsang pengeluaran 

cairan, adanya bakteri yang menyehatkan pada usus 

(bakteri penghasil asam laktat) akan menghambat 

pertumbuhan Salmonella sp. Kolonisasi bakteri ini 

dipengaruhi oleh gerak peristaltik pada usus, dimana 

apabila gerak peristaltik usus turun maka akan dengan 

mudah berkolonisasi di usus (Lay dan Hastowo, 2000). 

Rataan jumlah koloni bakteri Salmonella sp. pada 

penelitian ini adalah (2,06-3,64 log cfu/ml). Rataan hasil 

penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil 

penelitian Putra dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa 
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jumlah bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging dengan 

penambahan bawang putih dalam bentuk tepung sebesar 

(3,15-3,61 log cfu/ml). Perbedaan tersebut diduga karena 

adanya perbedaan senyawa biaktif yang terkandung dalam 

pakan dan juga pengaruh lingkungan. Mikroflora yang 

seimbang akan membuat saluran pencernaan dalam kondisi 

yang optimal sehingga proses pencernaan dan penyerapan 

zat makanan dapat berlangsung dengan optimal, akibatnya 

efisiensi pakan akan tinggi. Efisiensi pakan yang tinggi 

membuat biaya pakan semakin berkurang. 

Hasil uji Duncan’s menunjukkan level perlakuan 

yang menghasilkan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

jumlah koloni bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging. 

Jumlah koloni bakteri Salmonella sp. terendah terdapat 

pada perlakuan dengan penambahan tepung bawang putih 

0,4% dan ragi tape 1% (2,06±0,04 log cfu/ml), dan hasil 

yang tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 

(3,64±0,18 log cfu/ml), hal ini menunjukkan bahwa dengan 

penambahan bawang putih 0,4% dan ragi tape 1% dalam 

pakan merupakan perlakuan terbaik untuk menekan jumlah 

koloni bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging. 

 

 

 

 

 


