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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Feed Additif 

 Additive adalah bahan pakan tambahan yang diberikan pada ternak dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak maupun kualitas produksi. Zat 

additive yang diberikan pada ternak digolongkan menjadi 4 yaitu: 1. Vitamin 

tambahan, 2. Mineral tambahan, 3. Antibiotik, 4. Anabolik (hormonal), 5. 

Agroindustri (Agustina 2006). 

 Feed additive atau imbuhan pakan adalah setiap pakan yang tidak lazim 

dikonsumsi ternak sebagai pakan yang sengaja ditambahkan, memiliki atau tidak 

nilai nutrisi, dapat mempengaruhi karakteristik pakan atau produk ternak. Bahan 

tersebut memiliki mikroorganisme, enzim, pengatur keasaman, mineral, vitamin 

dan bahan lain tergantung pada tujuan penggunaan dan cara 

penggunaannya (Zahid, 2012). 

 Feed additive merupakan bahan pakan tambahan yang diberikan kepada 

ternak melalui pencampuran pakan ternak. Bahan tersebut merupakan pakan 

pelengkap yang bukan zat makanan. Penambahan feed additive dalam pakan 

bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang optimal. Feed additive 

ada dua jenis yaitu feed additive alami dan sintetis (Prayer. 2004). 

            Menurut Ravindran (2012), feed additive dapat digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu nutritive feed additive dan non nutritive feed additive. Nutritive 

feed additive ditambahkan ke Dg2Walam ransum untuk melengkapi atau 

meningkatkan kandungan nutrien ransum, misalnya suplemen vitamin, mineral, 
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dan asam amino. Non nutritive feed additive tidak mempengaruhi kandungan 

nutrien ransum, kegunaannya tergantung pada jenisnya, antara lain untuk 

meningkatkan palatabilitas (flavoring / pemberi rasa, colorant / pewarna), 

pengawet pakan (antioksidan), penghambat mikroorganisme patogen dan 

meningkatkan kecernaan nutrien (antibiotik, probiotik, prebiotik), anti jamur, 

membantu pencernaan sehingga meningkatkan kecernaan nutrien (acidifier, 

enzim). 

2.2. Probiotik 

 Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan 

yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan pada manusia dan 

binatang, dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal.  Lingkungan 

menyenangkan untuk pertumbuhan bakteri menguntungkan (penurunan pH 

dengan memproduksi asam laktat) akan tercipta dengan mensuplai probiotik pada 

ransum ternak (Zain, 2013). 

Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses 

penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak, sehingga tidak terdapat 

residu dan tidak terjadinya mutasi pada ternak (Halim dan Zubaidah. 2013). 

Cara kerja probiotik terutama melalui modifikasi populasi bakteri usus dan 

efektivitasnya tergantung atas status mikroba pada satu kelompok ternak dan pada 

individu ternak. Dengan demikian, dapat dimengerti jika efek yang terjadi 

mempunyai variasi yang tinggi. Perbedaan cara kerja dari strain probiotik sejauh 

ini belum dipahami, tetapi metabolit bakteri yang dihasilkan seperti asam organik 

khususnya pada bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH atau juga 
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peroksida dan bakteriosin diperkirakan bertanggung jawab atas sifat antagonis 

terhadap bakteri patogen Gram positif seperti Salmonella. Beberapa probiotik 

diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan 

lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran 

pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrien. Terdapat 

beberapa mekanisme respon probiotik yaitu meliputi produksi bahan penghambat 

secara langsung, penurunan pH luminal melalui produksi asam lemak terbang 

rantai pendek, kompetisi terhadap nutrien dan tempat pelekatan pada dinding usus 

(Haryati, 2011). 

Probiotik adalah mikroba hidup yang dapat diformulasikan  ke dalam 

berbagai jenis produk, termasuk pakan, obat-obatan, dan suplemen pakan. Secara 

umum probiotik didefinisikan sebagai mikroba hidup yang digunakan sebagai 

pakan imbuhan dan dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan 

keseimbangan mikrobial pencernaannya (Winedar, 2004). Pemberian mikroba 

hidup tersebut dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan 

ekosistem mikroflora pencernaannya. Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran 

pencernaan mempengaruhi untuk kinerja dan kesehatan ternak. Sebagai bahan 

alternatif untuk pemacu tumbuh, probiotik dalam penggunaannya pada ternak 

dapat meningkatkan kinerja produktivitas ternak. Hal demikian terjadi karena 

adanya variasi respon yang tinggi dari individual ternak terhadap jenis pakan 

tambahan (Kompiang, 2009).  

Target utama dari penggunaan probiotik menurut Daud (2006) antara lain 

peningkatan ketahanan inang terhadap patogen eksogenus pencernaan, 

mengontrol penyakit dimana komponen mikroflora pencernaan telah diimplikasi 
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dalam aeteologi menurunkan keracunan metabolisme mikrobial dalam pencernaan 

dan mengatur sistim imunitas inang. Secara keseluruhan, tujuan dari strategi ini 

yaitu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang dapat bersaing antara bakteri 

antagonis terhadap bakteri patogen. Saat ini telah banyak dilakukan penelitian 

penggunaan probiotik dan prebiotik terhadap ternak non ruminansia maupun 

ruminansia. 

Keunggulan probiotik berbasis bakteri lignochloritik pada salah satu hasil 

penelitian Prihartini dan Khotimah (2011) bahwa perlakuan penambahan 

probiotik dapat meningkatkan produksi susu baik dari KUD maupun Peternakan 

rakyat cukup tinggi yaitu antara 2-3 liter dari kontrol atau antara 30 - 50 % dari 

control, meningkatkan kadar lemak sampai 4,1 % serta menurunkan residu 

pestisida organochlorin pada susu sapi perah 80-100 %.  Pemberikan  probiotik 

meningkatkan produksi susu cukup tinggi yaitu rata-rata 3 liter perhari. 

2.3. Bakteri Lignochloritik 

 Bakteri Lignochloritik merupakan bakteri tanah yang diisolasi dari jerami 

lapuk yang mempunyai kemampuan mendegradasi lignin, Fungi dan bakteri 

dalam tanah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menetralisasi dan 

mempunyai toleransi yang tinggi pada suhu tinggi dan bekerja optimum pada PH 

netral yang justru tidak ditemukan dari fungi pelapuk kayu aphullophorabes. 

Probiotik Lignochloritik berpotensi tinggi terhadap pertumbuhan, produksi 

mikroba dan aktifitas enzim serta mampu mendegradasi lignin (Prihartini 2007). 

 Degradasi lignin dalam rumen sangat terbatas dan hanya sebagian kecil 

mikroba rumen yang mempunyai kemampuan mentransformasi senyawa lignin 

tidak terdensasi. Enzim lakase pada probiotik Lignochloritik, enzim ini mampu 
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memutus ikatan lignoselulosa didalam rumen sehingga kecernaan meningkat. 

Pada media jerami, bakteri lignoclorititik mampu mengalami fase pertumbuhan 

cepat pada hari ke 2 sampai 4, fase stationer pada hari 4 sampai 6 kemudian 

menurun seiring berkurangnya jumlah sel hidup dari isolate (Prihartini, 2007). 

  Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2011) didapatkan formula 

probiotik berbasis bakteri Lignochloritik. Probiotik mempunyai kemampuan 

tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktifitas enzim. Probiotik mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam aktifitas degradasi lignin dan organochlorin pada 

kondisi anaerob. Bakteri Lignochloritik mampu memfermentasi glukosa 

menghasilkan asam, pepton dan melepaskan ammonium pada kondisi aerob 

sertatumbuh optimal pada Ph 7. 

2.4. Pertumbuhan Sel 

 Pertumbuhan bakteri merupakan pertambahan volume, ukuran sel dan juga 

sebagaai peningkatan jumlah sel. Pertumbuhan terjadi dalam beberapa tahap 

sesuai dengan aktifitas selulernya yaitu fase lag, fase log, fase stasioner dan fase 

kematian (Purwoko, 2007).  

 Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh  banyak  faktor, baik 

faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik ada yang dari dalam dan ada 

faktor biotik dari lingkungan. Faktor biotik dari dalam menyangkut : bentuk 

mikroorganisme, sifat mikroorganisme terutama di dalam kehidupannya apakah 

mempunyai respon yang  tinggi  atau rendah terhadap perubahan lingkungan, 

kemampuan menyesuaikan diri (adaptasi). Faktor lingkungan biotik berhubungan 

dengan keberadaan organisme lain didalam lingkungan hidup mikroorganisme  

yang bersangkutan. Faktor abiotik meliputi susunan  dan jumlah senyawa yang 
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dibutuhkan di dalam medium kultur, lingkungan fisik (suhu, kelembaban, 

cahaya), keberadaan senyawa-senyawa lain yang dapat bersifat toksik, 

penghambat, atau pemacu, baik yang berasal dari lingkungaan maupun yang 

dihasilkan sendiri (Supriyatna, 2015) 

Kondisi nutrisi media yang digunakan akan menentukan kemampuan 

bakteri untuk melakukan aktifitas pertumbuhan. Bakteri memerlukan sumber 

sumber makanan yang mengandung C, H, O dan N sebagai penyusun 

protoplasma. Nutrien yang dibutuhkan mikroba untuk kehidupan dan 

pertumbuhannya  antara lain sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energidan 

faktor pertumbuhan yaitu mineral dan vitamin (Ahmad, 2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Aktifitas pertumbuhan sel bakteri membutuhkan  sejumlah kecilion 

anorganik. Disamping unsur nitrogen, sulfur dan fosfor yang terdapat 

dalaamsenyawa biologis, unsur kalium, magnesiumdan kalsium pada bakteri 

sangat dibutuhkan karena fungsinya berhubungan dengan polimer anionic 

tertentu. Magnesium berfungsi menstabilkan ribosom, membrane sel, asam 

nukleat dan dibutuhkan untuk aktifitas sejumlah enzim. Sedangkan kalium 

berperan dalam aktifitas sejumlah enzim. Sebagaian besar bakteri membutuhkan 

besi, magnesium, seng, kupri dan kobalt dan untuk bakteri lain kebutuhan 

molibdenumdan selenium dianggap esensial (Maharani, 2013). 

2.5. Produksi Protein Terlarut 

 Protein adalah salah satu bio-makromolekul yang penting perananya 

dalam makhluk hidup. Fungsi dari protein itu sendiri secara garis besar dapat 

dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai bahan struktural dan sebagai 
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mesin yang bekerja pada tingkat molekular. Apabila tulang dan kitin adalah beton, 

maka protein struktural adalah dinding batu-batanya (Dani, 2005).  

Protein dapat memerankan fungsi sebagai bahan struktural karena seperti 

halnya polimer lain, protein memiliki rantai yang panjang dan juga dapat 

mengalami cross linking dan lainnya. Selain itu protein juga dapat berperan 

sebagai biokatalis untuk reaksi-reaksi kimia dalam sistem makhluk hidup. 

Makromolekul ini mengendalikan jalur dan waktu metabolisme yang kompleks 

untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisma. Suatu sistem metabolisme 

akan terganggu apabila biokatalis yang berperan di dalamnya mengalami 

kerusakan (Suhendra, 2012). 

Protein memegang peranan penting dalam berbagai proses biologi. Peran-

peran tersebut antara lain adalah Katalisis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia 

dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah 

protein (Mawaddah, 2010.) 

2.6. Meniran. 

Tanaman meniran diklasifikasikan ke dalam Ordo: Euphorbiales, Familia: 

Euphorbiaceae, Genus: Phyllanthus, Species: Phyllanthus niruri. Tanaman ini 

merupakan herba musiman dengan tinggi 15-50 cm, percabangan terpencar, 

tangkai daun mempunyai daun tunggal yang berselang-seling. Batang berwarna 

hijau pucat, bentuk daun bulat telur sampai lonjong. Panjang daun 5,0--10,0 mm; 

lebar 2,5--5,0 mm (Mario, 2010). 

 Bahan yang terkandung dalam tanaman tersebut menurut Magunwardoyo 

(2009) adalah: lignan (filantin, hipofilantin, nirantin, lintetralin), flavonoid 

(quercetin,quercitrin, astragalin, kaempferol-4-rhamnopynoside), triterpen dan 
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asam lemak. Tanaman tersebut juga mengandung filantin, hipofilantin, 

hipotetralin, nirantin, dan nirtetrakin merupakan senyawa kimia yang mempunyai 

aktifitas antibakteri. Selain itu dikemukakan juga bahwa meniran bisa 

meningkatkan daya tahan tubuh. Perannya sebagai immunomodulator membuat 

sistem imun lebih aktif dalam menjalankan fungsinya.  

 Hasil penelitian Zalizar, Sujono dan Suyatno  (2009), hasil uji in-vitro 

sediaan minyak bawang putih (garlic oil), ekstrak meniran dan salep  daun sirih 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Stahylococsus aureus dan Escherichia 

coli. Sediaan meniran dengan konsentrasi 100% yang merupakan hasil ekstraksi 

metanol-etanol daun meniran terbukti mempunyai kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri Saureus yang lebih besar dibandingkan sediaan bawang 

putih dan daun sirih. Sediaan salep  daun sirih dengan konsentrasi 100% terbukti 

paling baik potensinya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

Kandungan flavonoid dari meniran terdiri dari quercetrin, quercitrin, 

isoquercitrin, astragalin, rutin, nirurin; lignan yang terdiri dari  phyllanthin, 

hypophyllanthin. Alkaloid yang diberi nama  ent-norcecurinin. Juga terdapat 

lignan dan  isolignan yang baru seperti  lintetralin, isolintetralin, nirtetralin, 

nirphyllin  (Supriyadi, 2009). 

2.7. Inulin 

 Inulin adalah polisakarida yang tergolong dalam kelompok karbohidrat, 

terdiri dari rantai lurus D-Fruktosa dengan satu unit glukosa disetiap ujungnya 

(Raymond, 2009). Inulin memiliki banyak manfaat bagi tubuh diantaranya 

digunakan sebagai prebiotik dengan mengurangi jumlah bakteri patogen dalam 

usus, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko osteoporosis dengan 
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cara meningkatkan absorpsi kalsium (Narinder, 2002) dan dapat digunakan 

sebagai pengganti lemak dan gula pada produk pakan rendah kalori.Bahan baku 

pembuatan Inulin dapat ditemukan dalam tanaman  golonganumbiumbian. 

Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) merupakan salahsatu tanaman golongan 

umbi-umbian yang mengandung inulin. Kandungan kimia bengkuang adalah 

inulin, pachyrizon, dan rotenon. 

Senyawa yang termasuk prebiotik adalah inulin, fructo-oligosacharides 

(FOS), iso-malto oligoschacarides, lactosuccrose, lactoluse, pyro-dextrine, soy 

oligosacharides, trans-oligoscharides dan xylo-oligoscharides. Umbi bunga dahlia 

(Dahlia variabilis) merupakan satu sumber inulin sebagai prebiotik yang sangat 

potensial. Bunga dahlia banyak dibudidayakan di Indonesia, selain bunganya yang 

indah, umbinya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber inulin. Kadar inulin pada 

umbi tanaman dahlia yaitu 65,7% berat kering. Prebiotik inulin merupakan 

substrat karbohidrat yang tidak dicerna bagi inang, tetapi dapat dimanfaatkan oleh 

mikroba usus (Desnilasari, 2014). 

Menurut Sandiya (2014) penggunaan prebiotik menjadi pendekatan untuk 

meningkatkan peran bakteri endogen yang menguntungkan dalam saluran 

pencernaan. Kondisi ini berdampak pada perbaikan kondisi saluran pencernaan 

akibat perubahan komposisi bakteri endogen, sehingga diharapkan penggunaan 

prebiotik inulin mampu meningkatkan retensi nitrogen pada ayam lokal 

persilangan yang ditandai dengan peningkatan produktivitas. 

 


