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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pollard 

 

 Pollard merupakan hasil samping dari pengolahan gandum dengan 

kandungan nutrisi yang rendah, energi metabolisme 1140 kkal/kg, protein 11,8 %, 

serat 11,2 % dan lemak 3 % (Ichwan, 2003). Bahan baku utamanya yaitu gandum 

didatangkan dari luar negeri, tetapi limbahnya dapat diperoleh dari pabrik 

pengolahan gandum menjadi tepung terigu (Yaman, 2010). 

 Pollard merupakan kulitari gandum yang halus, mempunyai kandungan 

serat dan protein yang cukup, biasanya digunakan untuk meningkatkan kandungan 

serat pada makanan (terutama roti whole wheat) dan dapat juga dijadikan pakan 

ternak. Hasil samping penggilingan gandum ini merupakan sumber protein yang 

digunakan sebagai pakan ternak (Phang, 2001). 

 Penggunaan pollard sebagai pakan probiotik dengan cara difermentasi 

bertujuan meningkatkan kualitas pollard serta memperpanjang masa simpan 

pollard. Fermentasi mampu meningkatkan nilai fungsional pollard dengan 

mengubah substrat. Cara yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan zat yang ada 

dalam starter untuk dikembangkan pada pollard.  

 Efisiensi penggunaan pollard sebagai pakan dapat dilihat dari nilai konversi, 

yaitu kemampuan tubuh ternak untuk mengubah nutrisi dalam pakan yang 

dimakan untuk menghasilkan produknya, dalam hal ini pertumbuhan atau 
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pertambahan bobot hidup,menurunnya nilai konversi pakan maka kemungkinan 

efisiensi pemanfaatan pakan meningkat (Campbell dan Lasley, 1985). 

 

2.2. Cara Pengolahan Pakan dengan Fermentasi 

 

 Pengolahan bahan pakan adalah upaya meningkatkan kualitas pakan yang 

rendah. Pengolahan bahan pakan bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi, 

meningkatkan daya cerna dan memperpanjang masa simpan (Kartadisastra, 1997). 

Pengolahan pakan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau 

campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan. Bahan pakan baru yang 

dihasilkan dari proses pengolahan diharapkan mengalami peningkatan kualitas. 

Proses pengolahan pakan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah 

pengawetan pakan, penyesuaian ukuran dengan kebutuhan, mengatur kadar air 

bahan, meningkatkan palatabilitas, meningkatkan atau menstabilkan nilai nutrisi, 

mengurangi bau, jamur, salmonella dan proteksi nutrisi (Mukodiningsih et al, 

2002). 

 Salah satu cara pengolahan pakan yaitu fermentasi. Pengertian fermentasi 

dikembangkan oleh ahli biokimia yaitu proses yang menghasilkan energi dengan 

perombakan senyawa organik. Ahli mikrobiologi industri memperluas pengertian 

fermentasi menjadi segala proses untuk menghasilkan suatu produk dari kultur 

mikroorganisme. Dapat diartikan juga sebagai suatu disimilasi senyawa-senyawa 

organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Disimilasi merupakan 

reaksi kimia yang membebaskan energi melalui perombakan nutrient. Pada proses 

disimilasi, senyawa substrat yang merupakan sumber energi diubah menjadi 
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senyawa yang lebih sederhana atau tingkat energinya lebih rendah. Proses 

fermentasi mendayagunakan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran 

beberapa spesies mikroba. Mikroba yang banyak digunakan dalam proses 

fermentasi antara lain khamir, kapang dan bakteri (Sulistyaningrum, 2008).  

 

2.3. Buah Nanas 

 

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak dengan daging buah 

berwarna kuning, cocok ditanam di tempat-tempat yang cukup mendapat sinar 

matahari pada ketinggian 1-1300 meter dpl (di atas permukaan laut), merupakan 

tanaman buah yang selalu tersedia sepanjang tahun. Tinggi pohon rata-rata 50-150 

cm, terdapat tunas merayap pada bagian pangkalnya. Buahnya buah buni 

majemuk, bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, jika masak warnanya menjadi 

kuning. Kandungan air yang dimiliki buah nanas adalah 90%. Nanas kaya akan 

kalium, kalsium, iodium, sulfur, khlor, asam, biotin, vitamin B12, vitamin E serta 

enzim bromelin. Enzim ini mudah diperoleh karena tanamannya dapat berbuah 

sepanjang tahun tanpa tergantung oleh musim (Alwi, 2011). 

Limbah nanas mengandung serat (NDF) yang relatif tinggi (57,3%), 

sedangkan protein kasar termasuk rendah yaitu hanya 3,5%. enzim protease yang 

dapat menghirolisis protein. Enzim ini mudah diperoleh karena tanamannya dapat 

berbuah sepanjang tahun tanpa tergantung oleh musim. Buah nanas kaya akan 

enzim bromelain yang berguna untuk melegakan tenggorokan dan membantu 

pencernaan. Enzim bromelin mencerna protein di dalam makanan dan 

menyiapkannya agar mudah diserap tubuh. Zat valine dan leucine yang terdapat di 
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dalam nanas juga dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki 

jaringan otot. Zat ini termasuk salah satu zat esensial yang diperlukan untuk 

mempertahankan kadar energi tubuh. Zat amino non esensial, proline, penting 

untuk mempertahankan fungsi sendi dan tendon serta menguatkan otot jantung. 

Selain itu, nanas mengandung cystine yang berguna untuk pembentukan kulit dan 

rambut. Cystine juga membantu memperlambat proses penuaan dini (Alwi, 2011).  

 

2.4.  Air Kelapa 

Air kelapa mengandung karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, 

fruktosa, sorbitol, dan inositol.Unsur nitrogen berupa protein yang tersusun dari 

asam amino, seperti alin, arginin, alanin, sistin, dan serin. Mineral yang 

terkandung dalam air kelapa antaranya kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), fosfor (P), dan sulfur (S). Air kelapa 

mengandung vitamin C dan berbagai asam seperti, asam nikotinat, asam 

pantotenal, dan asam folat, vitamin B kompleks yang dikandungnya antara lain 

niacin, riboflavin, dan thiamin. Selain mineral, air kelapa juga mengandung gula 

(bervariasi antara 1,7 sampai 2,6 persen) dan protein (0,07-0,55 persen) (Kerinci, 

2009). 

Limbah air  kelapa yang biasanya dibuang dapat dimanfaatkan sebagai 

media tumbuh mikroorganisme. Kandungan dalam air kelapa terdapat zat yang 

sama dengan agar-agar yang biasanya sebagai media tumbuh mikroorganisme 

pada penelitian, dalam industri makanan, air kelapa dijadikan sebagai bahan baku 

dalam pembuatan kecap dan nata de coco. Sementara dalam keadaan segar, air 
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kelapa muda merupakan minuman yang menyegarkan.Sebenarnya, air kelapa 

telah lama dikenal sebagai sumber zat tumbuh, yaitu sitokinin.Selain itu, air 

kelapa juga mengandung protein, sedikit lemak, mineral, karbohidrat, dan 

berbagai vitamin (C dan B kompleks). 

Air kelapa merupakan cairan paling murni kedua setelah air.Air kelapa 

hanya mengandung sedikit karbohidrat dan 99 persen bebas lemak serta rendah 

gula. Kandungan gula yang terdapat dalam air kelapa bersifat alami dan tidak 

diproses seperti minuman lain yang diberi tambahan gula. Dibandingkan dengan 

sport drink, air kelapa hanya mengandung sedikit sodium, tetapi memiliki lebih 

banyak potasium.Air kelapa tidak hanya berisi air, tetapi juga mengandung nutrisi. 

Dalam 30 ml air kelapa terkandung 61 mg potasium, 5,45 mg sodium, dan 1,3 mg 

gula. Kandungan lainnya adalah magnesium, kalsium, vitamin B dan C, zinc, 

selenium, iodine serta sulfur (Kerinci, 2011). 

 

2.5. Total Bakteri dan Bakteri Gram 

 

 Bakteri berasal dari bahasa latin bacterion yang berarti tongkat atau batang 

yang merupakan organisme bersel satu, berukuran kecil dan dapat dilihat dengan 

mikroskop pembesaran kuat dan dapat hidup di berbagai lingkungan, seperti 

tanah, air, udara dan juga dapat hidup pada tubuh hewan atau tumbuhan bahkan 

pada daerah dengan temperature 60°C atau lebih (Teddy, 2008). Bakteri adalah sel 

prokariotik khas uniseluler dan tidak mengandung struktur pembatas membran di 

dalam sitoplasmanya (Pelzar dan Chan, 1986). Bakteri merupakan organisme 

bersel tunggal yang bereproduksi dengan pembelahan biner, sebagian besar hidup 
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bebas serta mengandung informasi genetik dan memiliki sistem biosintetik dan 

penghasil energi yang penting untuk pertumbuhan dan reproduksi. Total mikroba 

terdiri dari semua mikroorganisme yang hidup, tinggal dan berkembang pada 

suatu media (Fardiaz, 1989). 

 Mikroba dikelompokkan menjadi 4 kelompok, antara lain bakteri Gram 

negatif yang memiliki dinding sel, bakteri Gram positif yang memiliki dinding 

sel, bakteri tanpa dinding sel dan archaebakteri (Siagian, 2002). Satuan ukuran 

bakteri adalah mikrometer (µm) yang setara dengan 1/1000 mm atau 10
-3

 mm dan 

ukuran bakteri berkisar antara 0,5 – 10 µ dan lebar 0,5 – 2,5 µ atau tergantung 

jenisnya. Pewarnaan Gram merupakan salah satu cara pewarnaan bakteri yang 

paling sering dilakukan dalam pekerjaan mikrobiologi. Cara pewarnaan ini 

merupakan cara pewarnaan diferensial, karena dengan cara ini bakteri dapat 

dibedakan menjadi dua grup yaitu bakteri Gram positif dan Gram negatif (Fardiaz, 

1989). Bakteri Gram positif dan Gram negatif dapat dibedakan dengan 

menggunakan pewarnaan Gram. Gram positif memberikan warna ungu dan Gram 

negatif memberikan warna merah muda (Pelzar dan Chan, 1986). Gram positif 

berbentuk batang motil dan memproduksi spora yang resisten terhadap panas, 

umumnya mesofilik, tumbuh pada suhu antara 10°C dan 50°C dengan suhu 

pertumbuhan optimal 28 – 37°C (tetapi ada juga strain psikotrofik yang tumbuh 

pada suhu 4°C). Gram positif tumbuh pada kisaran pH 4.3 – 9.3 dan water activity 

(aw) di atas 0,92 (Mulyati, 2009). 

 Gram negatif merupakan bakteri dengan bagian terluar dinding sel mampu 

mempertahankan warna merah muda (Purwoko, 2007). Genus bakteri yang 
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termasuk Gram negatif adalah Enterobactericeae, Salmonella, Shigella, E. coli 

dan Yersinia enterolitica. Salah satu bakteri Gram negatif yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu Salmonella dan E. coli. Bakteri Gram negatif 

adalah suatu mikroorganisme yang keberadaanya sering diasosiasikan sebagai 

mikroorganisme patogen dan memegang peranan penting dalam kebusukan bahan 

pakan (Fardiaz, 1989). 

 Menurut Rachmawati (2005), bakteri Gram positif terutama bakteri asam 

laktat (BAL) seperti Lactobacillus, Streptococcus dan Leuconostoc dalam 

metabolism sitrat akan menghasilkan diasetil. Diasetil menghambat pertumbuhan 

bakteri Gram negatif seperti S. typhymurium dan E. coli (Kang dan Fung, 1999). 

Diasetil bereaksi dengan arginine-binding protein pada bakteri Gram negatif dan 

mempengaruhi penggunaan arginin (Ouwehand, 1998). Selain itu L. reuteri dalam 

metabolisnya memproduksi reuterin sebagai antimikroba yang dapat menghambat 

mikroorganisme patogen terutama Gram negatif seperti S. enteritica dan E. coli 

(Ganzle et al., 2000). 

 Bakteri Gram negatif adalah suatu mikroorganisme dimana kehadiran 

mikroorganisme tersebut sering diasosiasikan sebagai mikroorganisme patogen. 

Bakteri Gram negatif memegang peranan penting dalam kebusukan pakan dan 

beberapa diantaranya bersifat psikotrof sehingga masih dapat tumbuh pada pakan 

yang disimpan pada suhu rendah. Kelompok mikroorganisme ini sering 

menyebabkan kebusukan pada pakan. Keberadaan bakteri Gram negatif harus 

ditekan agar pakan bebas dari cemaran dan bakteri tersebut tidak mengganggu 
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kesehatan ternak (Fardiaz, 1989). Untuk membedakan dan mengetahui ciri-ciri 

antara bakteri Gram +/- ditunjukkan oleh tabel 1. 

Tabel 1. Beberapa Ciri Bakteri Gram Positif dan Negatif  

Ciri 

Perbedaan 

Gram Positif Gram Negatif 

Struktur dinding sel Tebal (15-80nm) berlapis 

tunggal   

 

Tipis (10-15nm) 

berlapis tiga 

Komposisi dinding sel Kandungan lipid rendah 

(1-4%). 

Peptidoglikan ada 

sebagai lapisan tunggal; 

komponen utama 

merupakan lebih dari 

50% berat kering pada 

beberapa sel. 

Asam tekoat. 

Kandungan lipid tinggi 

(11-12%). 

Peptidoglikan ada 

didalam lapisan kaku 

sebelah dalam; 

jumlahnya sedikit, 

merupakan sekitar 10% 

berat kering. 

Tidak ada asam tekoat. 

Kerentanan terhadap 

penisilin. 

Lebih rentan Kurang rentan 

Pertumbuhan dihambat 

oleh zat-zat warna dasar, 

misalnya ungu kristal. 

Pertumbuhannya 

dihambat dengan nyata 

Pertumbuhannya tidak 

begitu dihambat 

Resistensi terhadap 

gangguan fisik. 

 

Lebih rentan Kurang rentan 

Sumber : Pelzar dan Chan, (1986). 

 

2.6. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

 Bakteri asam laktat (BAL) secara fisiologi dikelompokkan sebagai bakteri 

Gram positif, bentuk coccus atau batang yang tidak berspora dengan asam laktat 

sebagai produk utama fermentasi karbohidrat serta dapat tumbuh pada pH rendah 

(Malaka, 2005). Suhu optimum pertumbuhan BAL antara 20 - 40°C. Metabolisme 

BAL menghasilkan asam laktat sebagai hasil utamanya (Suryani, 2010). Derajat 
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keasaman (pH) yang optimum bagi aktivitas BAL berkisar antara pH 3 – 8 

(Djaafar, 1996). Bakteri asam laktat (BAL) bersifat Gram +, katalase -, mampu 

memfermentasi karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya seperti 

glukosa yang akan dikonversi menjadi asam laktat (homofermentatif) atau asam 

laktat, CO2, etanol dan asam asetat (heterofermentatif). Produksi asam dari 

karbohidrat dapat terjadi dibawah kondisi aerobik maupun anaerobik (Sharpe dan 

Holy, 1984). 

 Menurut Widodo (2003), BAL merupakan salah satu bakteri yang sering 

digunakan sebagai probiotik. Probiotik diartikan sebagai konsumsi biomassa 

hidup sebagai aditif makanan untuk tujuan kesehatan (Hoover, 1993; Hull et al., 

1992 dan Speck et al., 1993). Probiotik atau mikroorganisme yang 

menguntungkan adalah mikroorganisme yang dapat memperbaiki mikroekologi 

usus yang berdampak positif terhadap kesehatan inang (Kompiang, 2009). 

 Menurut Gilliland (1989) menyebutkan persyaratan BAL yang dapat 

digunakan sebagai agensia probiotik, selain harus dapat menjadi penghuni tetap 

jalur pencernaan, bakteri ini harus memiliki sifat toleran terhadap asam atau 

empedu, mampu tumbuh dengan cepat dan memproduksi asam dalam jumlah 

besar pada jalur intestin, memproduksi substansi antimikrobia yang dapat 

menekan pathogen intestin, mempunyai kemampuan untuk menempel pada sel 

epitel usus, sehingga akan terjadi peningkatan sel lempeng peyer sebagai indikasi 

tersekresinya Immunoglobulin (IgA) yaitu reaksi terbentuknya kekebalan terhadap 

infeksi bakteri. Syarat ideal lainnya adalah dapat dikembangbiakkan dengan 

mudah dan cepat, toleran terhadap panas dan memiliki daya tahan tinggi terhadap 
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proses preparasi dan penyimpanan. Saluran pencernaan manusia ataupun hewan 

diperkirakan mengandung flora normal setidak-tidaknya terdiri atas 500 spesies 

yang sebagian besar merupakan bakteri asam laktat (BAL) (Salmien dan Wright, 

1998). Bakteri asam laktat (BAL) berpotensi memberikan dampak positif bagi 

kesehatan dan nutrisi manusia, beberapa diantaranya adalah meningkatkan nilai 

nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus serta meningkatkan digesti 

(pencernaan) laktosa (Gilliland, 1990). 

 Bakteri asam laktat (BAL) terdiri atas 5 genus, yaitu Streptococcus, 

Pediococcus, Leunostoc, Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri asam laktat 

(BAL) yang telah banyak dimanfaatkan sebagai probiotik adalah genus 

Lactobacillus dan Bifidobacterium. Genus Lactobacillus dan Bifidobacterium 

dapat bertahan melewati pH lambung yang rendah dan menempel atau melakukan 

kolonisasi usus. Probiotik mempunyai peranan positif terhadap kesehatan tubuh, 

diantaranya menstimulasi sistem imunitas tubuh, mengendalikan infeksi patogen, 

mampu berperan sebaga pengganti antibiotik serta mampu memelihara 

keseimbangan mikroorganisme dalam system pencernaan. Bakteri asam laktat 

(BAL) dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein 

yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah 

nisin yang diproduksi oleh L. lactis (Walstra et al., 2005). 

 Menurut Ray (1992) nisin sebagai bakteriosin merupakan senyawa 

biopreservatif pertama yang diisolasi dari BAL, L. lactis. Senyawa ini sekarang 

telah digunakan di 57 negara sebagai bahan pengawet makanan yang aman dan 

bisa mencegah pertumbuhan bakeri perusak bahkan bakteri patogen. Senyawa 
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antimikroba seperti hidrogen peroksida, asam lemah, reuterin dan diasetil juga 

diproduksi oleh BAL. Senyawa-senyawa tersebut juga berfungsi untuk 

memperlama masa simpan dan meningkatkan keamanan produk pangan. Bakteri 

asam laktat (BAL) menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) untuk melindungi 

selnya terhadap keracunan oksigen, namun H2O2 dapat bereaksi dengan senyawa 

lain (contohnya tiosianat endogen dalam susu mentah) hingga menghasilkan 

senyawa penghambat mikroorganisme lain (Taylor, 2004). 

 Beberapa spesies BAL merupakan probiotik yang baik karena asam yang 

diproduksi dari karbohidrat dapat terjadi baik dibawah kondisi aerobik maupun 

anaerobik (Sharpe dan Holt, 1984). Sifat terpenting dari BAL memiliki 

kemampuan untuk memfermentasi gula menjadi asam laktat. Produksi asam oleh 

BAL berjalan secara cepat sehingga pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak 

diinginkan dapat terhambat (Fardiaz, 1992). Fermentasi oleh BAL dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 1) suhu, merupakan salah satu faktor lingkungan 

terpenting dan menentukan pertumbuhan mikroorganisme dominan selama proses 

fermentasi; 2) oksigen, diperlukan untuk pengaturan pertumbuhan 

mikroorganisme tertentu; 3) substrat, mikroorganisme membutuhkan suplai 

makanan sebagai sumber energi dan menentukan unsur-unsur kimia guna 

pertumbuhan sel serta kelangsungan hidupnya; 4) pengaturan kadar air (Yunizal, 

1986). 

 

 

 


