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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Seiring meningkatnya jumlah populasi penduduk Indonesia berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan pangan. Industri perternakan menjadi salah satu aspek 

penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sebagai sumber protein 

hewani, sehingga dalam upaya mendukung produksi yang maksimal dibutuhkan 

hasil perternakan yang berkualitas tinggi dan produksi yang tinggi serta harga 

yang terjangkau. 

 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam usaha ternak unggas yaitu mulai 

dari pemeliharaan, pengendalian penyakit, perkandangan maupun dalam 

pemberian pakan.  Hal ini untuk mencegah berbagai macam penyakit yang 

ditimbulkan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, dan virus.   Sumber 

mikroba makanan yang berasal dari lingkungan luar ( Rasyaf, 1994). 

 

Usaha dalam mendukung peningkatan produktivitas, imunitas dan pemeliharaan, 

penambahan probiotik dalam rasum digunakan sebagai alternatif mengatasi 

permasalahan kesehatan unggas.  Probiotik merupakan suplemen tambahan 

pakan yang berisi mikroba hidup (direct feed microbials) baik bakteri, kapang 

dan khamir yang dapat menguntungkan bagi inangnya.  Mekanisme kerja 
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probiotik melalui perbaikan keseimbangan mikrobia dengan cara menghambat 

berbagai penyakit pada saluran pencernaan (Fuller, 1992). 

 

Mikroba yang umum digunakan sebagai probiotik adalah Bacillus sp., 

Lactobacillus sp., dan bakteri asam laktat.  Bakteri asam laktat didefinisikan 

sebagai bakteri pembentuk asam laktat dalam metabolismenya.  Bakteri asam 

laktat dapat memberikan efek penghambatan terhadap mikroba patogen 

(Savadogo et al, 2006).  

 

Mikroba flora normal pada usus ternak dapat dijadikan sumber probiotik. 

Penelitian Sari (2012), diperoleh 8 isolat yang memenuhi salah satu syarat 

sebagai probiotik yang diisolasi dari usus ayam. yaitu tahan terhadap faktor pH 

lingkungan pencernaan.  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna dan Nurdjanah (2010) 

diperoleh 20 isolat bakteri usus itik.  13 isolat diantaranya ketahui dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella pullorum.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2012), dari ke 13 isolat tersebut didapat 5 jenis isolat 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherechia coli dan Salmonella 

pullorum dengan baik yaitu isolat B1, B2, B3, B4, dan B5.  Berdasarkan 

kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri maka isolat tersebut 

dapat dijadikan kandidat probiotik. 

 

Pemberian probiotik sebagai suplemen dapat dilakukan dengan berbagai cara 

kontak dengan inang.  Salah satu mekanismenya yaitu penambahan probiotik 
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melalui air minum.  Selama proses kontak dengan air minum tersebut bakteri 

probiotik harus dapat bertahan hidup hingga mencapai saluran penceraan. 

(Surono, 2004).  

 

Sejauh ini lima isolat bakteri asam laktat terpilih B1, B2, B3, B4, dan B5 

(Sutrisna dan Nurdjanah, 2010) belum diketahui ketahanannya sebagai probiotik 

pada media penyimpanan sebagai preparasi air minum itik.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian uji ketahanan isolat bakteri asam laktat pada berbagai 

preparasi air minum itik yang dapat dijadikan probiotik. 

 

B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui ketahanan isolat bakteri asam laktat 

sebagai kandidat probiotik pada beberapa media preparasi air minum unggas.  

 

C.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan 

Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat digunakan sebagai probiotik melalui 

beberapa preparasi air minum unggas. 

 

D.  Kerangka Pemikiran  

Syarat agar suatu probiotik memberikan efek positif bagi  inang diantaranya 

harus dalam keadaan hidup mulai dari kontak dengan inang hingga mencapai 

saluran pencernaan, membentuk koloni dalam usus, dan memberikan pengaruh 

positif bagi kesehatan inang (Surono, 2004). 
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Media penyimpanan yang sesuai lingkungan bakteri asam laktat dapat mencegah 

kerusakan struktur membran dan mengurangi tingkat kematian bakteri asam 

laktat.  Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan 

mikroorganisme pada umumnya menurut Natsir (2003) ialah (1) suhu, suhu 

setiap mikroba memilki kisaran suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. 

(2) pH dan (3) tekanan osmosis, tekanan osmosis sangat berkaitan dengan 

kandungan air.  Media yang paling baik bersifat isotonik terhadap sel bakteri.  

Isotonik merupakan suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang 

sama (tekanan osmotik yang sama) seperti larutan yang lain, sehingga tidak ada 

pergerakan air. 

 

Menurut Havenaar et al., (1992) pemberian probiotik pada ternak unggas dapat 

diberikan dalam bentuk campuran ransum atau diberikan melalui air minum.. 

Penggunaan media penyimpanan melalui air minum harus mampu membawa 

probiotik mikroba sampai ke saluran pencernaan.  Dalam upaya mempertahankan 

probiotik tetap hidup selama proses menyimpanan berbagai jenis media air 

minum dapat digunakan diantaranya akuades, garam fisiologis, dan air kelapa. 

 

Menurut Addien. (2008) Akuades merupakan air yang dihasilkan dari satu kali 

proses destilasi/penyulingan namun dalam proses destilasinya belum sepenuhnya 

air ini murni.  Aquades tetap mengandung mineral-mineral tertentu namun 

dengan konsentrasi yang lebih rendah sehingga  memberi pengaruh osmotik bagi 

sel hidup.  Garam fisiologis berupa larutan garam 0,85% yang merupakan larutan 

fisiologis sel. Larutan yang sesuai dengan keadaan fisiologis sel tersebut mampu 
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menjaga tekanan osmotik.  Menurut Woodroof (1979), air kelapa mengandung 

mineral, vitamin dan juga asam amino.  Air kelapa merupakan larutan yang 

bersifat isotonik alami.  

 

F.   Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu diperoleh media penyimpanan 

preparasi air minum terbaik terhadap ketahanan isolat bakteri asam laktat 

sehingga dapat dijadikan kandidat probiotik untuk unggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


