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  II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Ternak Unggas  

Ternak unggas merupakan jenis-jenis yang dibudidayakan untuk tujuan produksi 

sebagai penghasil pangan sumber protein hewani bagi masyarakat dan memiliki 

nilai ekonomis bagi manusia yang memeliharanya.  Beberapa jenis memberikan 

keuntungan antaralain adalah ayam, itik, kalkun, merpati, dan puyuh.  Unggas 

mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan ternak lainnya yaitu unggas 

dapat diproduksi secara masal dalam waktu yang singkat, sehingga diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan pangan (Yuwanta, 2004) 

 

B.  Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri yang memiliki karakteristik 

morfologi, fisiologi, dan metabolit yang khas.  Secara umum bakteri ini 

berbentuk bulat maupun batang, tidak berspora, tergolong dalam bakteri  gram 

positif, dan menghasilkan asam laktat sebagai mayoritas produk akhir selama 

memfermentasikan karbohidrat (Axelsson, 2004). 
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Klasifikasi bakteri asam laktat menurut Holt, et al (2000) : 

Kingdom   : Bacteria 

Divisi   : Firmicutes 

Class   : Bacilli 

Ordo   : Lactobacillales 

Family   : Lactobacillaceae 

Genus   : Lactobacillus  

 

Gambar 1. Lactobacillus (Rahmawati, 2012) 

BAL bersifat katalase negatif, nonmotil, mikroaerofilik sampai anaerob, toleran 

terhadap asam, kemoorganotrofik, dan termasuk kedalam bakteri mesofilik. 

(Salminen dan Von Wright, 2004).  Lebih lanjut dapat hidup dengan atau tanpa 

oksigen, sumber energi terbesarnya untuk tumbuh adalah fermentasi gula. ATP 

yang dihasilkan dari proses respirasinya sangat terbatas.  Dinyatakan oleh Jay 

(1996) dapat tumbuh pada suhu 5˚C dan suhu tertinggi 45˚C, dapat bertahan pada 

pH  32 sampai tertinggi 9,6, beberapa spesies dapat tumbuh pada  pH 4,0 sampai 

4,5.  Dalam pertumbuhan dan perkembangannya BAL membutuhkna nutrisi yang 

sangat kompleks seperti asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan biotin), purin dan 
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pirimidin (Surono 2004).  Berdasarkan pola fermentasinya BAL dibagi menjadi 3 

kelompok (Hopzapfel, 1998) : 

1. Kelompok I: BAL homofermentatif obligat, yang mengubah heksosa 

menjadi asam laktat, namun tidak bisa memfermentasikan pentose 

ataupun glukonat.  Sebagian besar BAL ini tumbuh pada suhu 45˚C 

namun tidak tumbuh pada suhu 15˚C. 

2. Kelompok II: BAL heterofermentatif fakultatif, yang memfermentasikan 

heksosa secara homofermentatif namun sebagian galur pada beberapa 

kondisi mempunyai metabolism heterofermentatif dari heksosa menjadi 

asam laktat, karbondioksida dan etanol atau asam asetat.  BAL kelompok 

ini termasuk dalam streptobakterium, tumbuh pada suhu 35-38 ˚C dan 

dapat tumbuh pada suhu 15˚C. 

3. Kelompok III: BAL heterofermentatif obligat, yang memfermentasikan 

heksosa menjadi asam laktat, karbondioksida dan etanol atau asam asetat, 

jika terdapat aksepto electron alternatif.  BAL ini tumbuh pada suhu 37˚C. 

 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang tersebar luas di alam Indonesia.  

Saat ini pemanfaatan mikroba ini sebagai biotekhnologi semakin berkembang 

pesat.  Hal ini dikarenakan pengendalian dan perbanyakan yang mudah , subtrat 

pertumbuhan relatif murah, serta dapat menghasilkan enzim yang cukup banyak 

sehingga potensial untuk dikembangkan pada skala industri (Bachrudin et al,. 

2000). 
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Dalam penelitian yang dilakukan Asriani (2006) pembentukan asam oleh bakteri 

asam laktat akan menurunkan nilai pH lingkungan menjadi sangat asam, 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif maupun Gram 

negatif.  Jenie et al. (1996) menyatakan bahwa bakteri asam laktat mampu 

menjadi antimikroba dengan cara memproduksi metabolit berupa produksi asam 

organic (asam laktat, asam format, dan asam asetat), hydrogen peroksida, 

karbondioksida, diasetil, bakteriosin, serta bersifat antagonis dari komponen-

komponen antimikrobanya dengan spectrum yang luas terhadap mikroorganisme 

lain.  

 

Kelompok bakteri yang termasuk bakteri asam laktat adalah Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, 

Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Vagococcus dan Weissella (Jay, 1992).  Lactobacillus merupakan genus terbesar 

dalam kelompok bakteri asam laktat, terdapat 80 spesies berbeda.  Bakteri ini 

berbentuk batang panjang serta bersifat anaerob fakultatif dan katalase negatif 

(Prescott. et al, 2000). 

C.  Probiotik  

Probiotik merupakan organisme hidup yang mampu memberikan efek 

menguntungkan kesehatan hostnya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup 

dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal pada saat masuk 

dalam saluran pencernaan (Shitandi et al., 2007).  Probiotik pada tahun 1960 

sudah mulai digunakan sebagai bahan tambahan pakan pada hewan khususnya 
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ternak.  Probiotik didefinisikan sebagai bakteri hidup yang sengaja ditambahkan 

pada pakan yang dapat memberikan keuntungan bagi inang dengan memberikan 

keseimbangan bakteri didalam usus (Fuller, 1992). 

 

Definisi lain oleh Salminen et al., (1999) menjelaskan probiotik adalah sediaan 

sel mikroba hidup atau komponen dari sel mikroba yang memiliki pengaruh 

menguntungkan terhadap kesehatan dan kehidupan inangnya.  Kusumawati 

(2002) menjelaskan dari sejumlah peneliti juga mengungkapkan beberapa 

pengaruh positif bagi kesehatan dari probiotik yaitu (a) meningkatkan ketahanan 

terhadap penyakit infeksi terutama pada usus dan diare, (b) menurunkana tekanan 

darah, (c) menurunkan konsentrasi kolestrol serum darah, (d) mengurangi resiko 

lactose intolerance, (e) mempengaruhi respon imun, (f) melancarkan pencernaan, 

(g) menurunkan resiko terjadinya tumor dan kanker kolon dan (h) bersifat 

antimutagenik.  

 

Mikroorganisme probiotik dalam peranya mampu mengatur beberapa aspek 

dalam sistem kekebalan hewan inang, dengan cara merangsang pembentukan 

IgA pada lapisan  mukosa usus.  Selain itu mikroba probiotik didalam saluran 

pencernaan dapat menghasilkan suatu senyawa hasil metabolisme yang dapat 

mereduksi/menghambat perkembangan mikroba-mikroba patogen, merupakan 

suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang.  Senyawa hasil 

metabolisme tersebut merupakan antibiotika bagi mikroba-mikroba patogen, 

sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut akan 

bekurang dan dapat hilang. Hal ini dapat dapat memberikan keuntungan terhadap 
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kesehatan hewan iang (Kusuma, et al, 2012).  Mountzouris et al., (2010), 

mengatakan bahwa probiotik dapat mencegah pergerakan mucin dan mikroba 

usus halus, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan 

usus, meningkatkan penyerapan zat makanan, serta memperbaiki komposisi 

mikroflora pada sekum. 

Menurut Food and Agriculture Organization/World Health Organization 

(FAO/WHO/2001), idealnya strain probiotik tidak hanya mampu bertahan 

melewati saluran pencernaan tetapi juga memilki kemampuan untuk berkembang 

biak dalam saluran pencernaan , mampu bertahan dalam jalur makanan yang 

melewati cairan empedu dan lambung.  Selain itu probiotik juga harus mampu 

menempel pada sel epitel usus, mampu menghasilkan zat toksin.  Strain bakteri 

juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan dan penyimpanan 

pada berbagai jenis olahan produk strain (Prado et al., 2008).  Probiotik dapat 

menghasilkan sejumlah nutrisi penting dalam sistem imun dan metabolisme 

inang, seperti vitamin B (asam pentotenat), piridoksin, niasin, asam folat, 

kobalamin, dan biotin serta antioksidan lain yang penting seperti vitamin K 

(Adams, 2009). 

 

D.   Bakteri asam laktat sebagai probiotik  

Harmayani (2001), melaporkan bahwa bakteri asam laktat memiliki peranan 

penting dalam kehidupan manusia, baik dalam proses fermentasi makanan 

maupun kemampuaannya tumbuh pada jalur intestine.  Pada produk pangan hasil 

fermentasi selain memberikan rasa khas, bakteri ini juga memperpanjang daya 
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tahan pangan dengan menghasilkan produk metabolit yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri pathogen.  

 

Kemampuan BAL dalam menghambat bakteri disebabkan BAL mampu 

menghasilkan zat anti bakteri salah satunya berupa asam organik.  Kemampuan 

asam organik dalam menurunkan pH lingkungan yang menyebabkan 

terhambatnya bakteri patogen untuk dapat tumbuh dan berkembang (Rahmawati, 

2012). 

 

Penelitian-penelitian pada tahun-tahun terakhir banyak difokuskan pada 

penggunaan BAL sebagai probiotik.  Menurut Fuller (1992) penggunaan bakteri 

asam laktat sebagai probiotik dengan alasan (1) menghasilkan asam laktat yang 

dapat menurunkan pH, (2) dalam kondisi aerob memproduksi hydrogen 

peroksida, (3) memperoduksi komponen penghambat yang spesifik misalnya 

bakteriosin.  Bakteri asam laktat memilki peran penting dalam kehidupan 

manusia, selain karena kemampuannya dalam menghasilkan berbagai produk 

makanan fermentasi juga karena kemampuannya untuk hidup di saluran 

pencernaan.  Penelitian bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik 

untuk kesehatan sudah banyak dilakukan contohnya pada pemanfaatan probiotik 

pada penyakit gangguan saluran pencernaan. 

 

Selanjutnya Crueger (1984) menyatakan beberapa persyaratan untuk BAL dapat 

diklasifikasikan sebagai probiotik yaitu (1) stabil terhadap asam (terutama asam 

lambung), (2) mampu bertahan hidup selama berada pada usus kecil, (3) dapat 
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memproduksi senyawa antimikroba, (mampu menempel dan mengkolonisasi 

pada sel usus inang), (4) tumbuh dan berkembang dengan baik dalam saluran 

pencernaan, (5) tidak bersifat pathogen, dan (6) mampu menciptakan lingkungan 

mikroflora yang normal dan seimbang.  Beberapa jenis bakteri asam laktat yang 

sering digunakan sebagai probiotik adalah Enterococcus Faecium dan 

Lactobacillus Plantarum (Surono, 2010). 

 

E.   Preparasi Air Minum Unggas 

 Air minum merupakan salah satu komponen yang penting dalam perternakan 

unggas.  Air minum dapat digunakan sebagai pembawa antibiotik, vaksin, dan 

obat-obatan lainnya.  Sumber air minum unggas yang dapat digunakan 

diantaranya yaitu air PAM, air sumur, air permukaan atau yang biasa disebut air 

sungai, laut dan danau (Stokvis, 2011).  Saat ini banyak sekali penggunaan air 

atau larutan lain diberikan untuk ternak unggas.  Hal ini dalam uapaya untuk 

mencukupi kebutuhan unggas.  Namum harus tetap memenuhi syarat yaitu tidak 

bersifat racun dan terbebas dari kontaminan yang berbahaya.  

 

 Akuades 

 

 Akuades merupakan air hasil destilasi/penyulingan.  Poses destilasi tersebut 

diperoleh air murni yang berisi molekul-moleku H2O tanpa adanya penambahan 

unsur ion (Sukarsono et al., 2008).  Tingkat kemurniaan air hasil destilasi 

bergantung pada unit operasional tahapan distilasi itu sendiri Unit proses destilasi 

ada beberapa macam, yaitu (1) destilasi sederhana, digunakan untuk memisahkan 

zat cair yang  mempunyai titik didih yang rendah.  Namun hasil destilasi ini 
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belum dikatakan sepenuhnya air murni karena hanya bersifat memisahkan zat 

cair yang titik didih rendah. (2) Destilasi bertingkat, digunakan untuk 

memisahkan komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan.  Pada 

prosesnya didapatkan air yang lebih murni, karena melewati kondensor yang 

lebih banyak. (3) Destilasi azeotrop, digunakan untuk memisahkan komponen 

yang lebih sulit dipisahkan yaitu dengan menggunakan tekanan tinggi.    

(4) Destilasi vakum (destilasi tekanan rendah) digunakan dengan cara 

menentukan tekanan operasional sehingga diperoleh tingkat kemurniaan yang 

telah ditentukan (Addien, 2008). 

 

 Air Kelapa  

 Air kelapa merupakan salah satu bagian buah kelapa yang mengandung sejumlah 

zat gizi, yaitu protein 0, 29%, lemak 0,15%, karbohidrat 7, 27%, gula, vitamin, 

elektrolit dan hormon pertumbuhan.  Air kelapa juga mengandung mineral 

seperti kalium dan natrium.  Mineral-mineral itu diperlukan dalam proses 

metabolisme (Onifade dan Jeff-Agboola, 2003).  Selain mengandung mineral, air 

kelapa juga mengandung vitamin-vitamin seperti riboflavin, tiamin, biotin yang 

dapat membantu pertumbuhan bakteri melalui proses fermentasi contohnya pada 

mikroba Aerobacter (Pambayun, 2002). 

 Garam Fisiologis 

 Larutan garam fisiologis merupakan larutan natrium klorida 0,85% .  Natrium 

klorida (NaCl) ini dikenal sebagai garam adalah zat yang memiliki tingkat 

osmotic tinggi. Natrium klorida adalah garam yang berbentuk Kristal atau bubuk 
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berwarna putih, dapat larut dalam air tetapi tidak dapat larut dalam alkohol, juga 

merupakan senyawa kimia yang berlimpah di alam (Nugraha, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


