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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih 

(Allium sativum) dengan konsentrasi yang berbeda terhadap populasi bakteri pada 

telur ayam leghorn. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dan menggunakan satu faktor  yaitu penambahan ekstrak bawang putih (B) 

dengan  4 perlakuan yaitu B0 (tanpa ekstrak bawang putih), B1 (0,5 mL / 1 butir 

telur), B2 (1 mL / 1 butir telur), dan  B3 (1,5 mL / 1 butir telur). Ekstrak bawang 

putih disuntikkan ke dalam telur ayam  leghorn dan  dibiarkan selama 24 jam, 

kemudian dihitung populasi bakterinya. Sampel berupa putih dan kuning telur 

yang dicampur kemudian dilakukan pengenceran pada 10
-3

 dan 10
-4

. Inokulasi 

sebanyak 0,1 mL per sampel pada media natrium agar (NA) kemudian diinkubasi 

24 jam pada suhu 37
0
C didalam oven inkubator. Koloni bakteri dari masing- 

masing petridish dihitung untuk menentukan populasi bakteri dari setiap 

perlakuan. Parameter penelitian adalah populasi bakteri, hasil penelitian 

menunjukkan jumlah populasi bakteri terendah  pada penambahan 1,5 mL / 1 

butir telur (B3) yaitu 7.000 bakteri, untuk B0 jumlah populasi adalah 37.000 

bakteri, B1 jumlah populasi 21.000 bakteri, dan B2 jumlah populasinya 19.000 

bakteri. Dari  hasil penelitian menunjukkan semakin banyak jumlah penambahan 

ekstrak bawang putih,  semakin sedikit populasi bakteri pada telur ayam leghorn.  
 

Kata kunci: ekstrak bawang putih, populasi bakteri 
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A. PENDAHULUAN 

Nilai gizi telur serupa dengan susu, telur mengandung zat- zat 

makanan yang penting bagi tubuh yakni sumber protein 13,4% , lemak 

10% , vitamin dan mineral yang cukup lengkap , sehingga bisa membantu 

memperlancar proses- proses  metabolisme dalam tubuh. Kandungan 

proteinnya secara nyata menyumbang gizi yang diperlukan pada fase 

pertumbuhan. (Tarwodjo, 1998).  Tetapi kandungan protein yang tinggi 

tersebut sering menimbulkan reaksi alergi untuk sebagian orang. 

Seseorang yang menderita alergi makanan, tubuhnya akan bereaksi 

dan menganggap makanan tersebut adalah zat berbahaya. Ini dapat terjadi 

pada anak kecil yang memakan telur karena sistem kekebalan tubuhnya 

belum sepenuhnya terbentuk dan tidak dapat mengatasi protein dalam telur 

(kebanyakan anak yang alergi terhadap telur biasanya alergi karena protein 

yang terdapat dalam putih telurnya, tetapi kadang beberapa bereaksi 

terhadap protein yang ada dalam kuning telurnya). Protein yang 

menyebabkan alergi tersebut adalah albumin. (Anang, 2007). 

Kandungan albumin tinggi tersebut dapat diturunkan menggunakan 

bawang putih. Bawang putih mengandung minyak atsiri yang mudah 

menguap di udara bebas. Minyak atsiri dari bawaang putih diduga 

memiliki kemampuan antibakteri dan antiseptik. Sebagai anti oksidan, 

minyak atsiri dari bawang putih dapat menurunkan radikal bebas yang 

menyebabkan penurunan kadar albumin plasma. (Syamsih, 2003). 

Penambahan ekstrak bawang putih terhadap telur ayam tidak 

menutup kemungkinan mempengaruhi jumlah bakteri di dalamnya. Salah 

satu bahan kimia yang terkandung dalam ekstrak bawang putih dan 

berkhasiat sebagai antibakteri adalah Allicin.  Berdasarkan penelitian Indri 

Puspitasari tahun 2008, dalam penelitian yang berjudul “Uji Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Bawang Putih (Allium sativum, linn) terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus Invitro” menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, yaitu 
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sebagai penghambat bakteri (bakteriostatik). Hal ini dapat dijelaskan dari 

sisi bakteri dan yang terkandung dalam ekstrak bawang putih. 

Pada penelitian Rika Fithri Nurani Buana tahun 2009, yang 

berjudul “ Daya Antibakteri Ekstrak Bawang Putih (Allium Sativum) 

dalam Menghambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan    

Escherichia coli  pada Daging Sapi” menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi 6%, ekstrak bawang putih mampu menghambat pertumbuhan    

Escherichia coli.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan April 2013 di laboratorium 

Biologi FKIP UMS. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

dengan rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) 1 faktor dengan 4 kombinasi perlakuan dan masing- masing 

perlakuan menggunakan 3 kali ulangan. Adapun faktor perlakuan adalah 

sebagai berikut : 

Perlakuan : Konsentrasi ekstrak bawang putih (B)  

 B0 : kontrol (tanpa penambahan ekstrak bawang putih) 

 B1 : konsentrasi estrak bawang putih 0,5 mL / 1 butir telur 

 B2 : konsentrasi estrak bawang putih 1 mL / 1 butir telur 

 B3 : konsentrasi estrak bawang putih 1,5 mL / 1 butir telur 

 

Untuk mengetahui kualitas telur suntik yang dibuat dari 

penambahan ekstrak bawang putih (Allium sativum) dilakukan 

pengamatan dan membandingkan data pada uji populasi bakteri. 

Analisis data uji populasi bakteri 

Analisis data uji populasi bakteri dihitung menggunakan rumus : 

Total populasi bakteri telur =    

Keterangan : 

Fp  : Faktor pengenceran  

. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil penelitian 

hasil penelitian populasi bakteri pada telur ayam leghorn setelah 

penambahan ekstrak bawang putih (Allium sativum) dengan 

konsentrasi yang berbeda, diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil penelitian populasi bakteri pada telur ayam leghorn 

setelah penambahan ekstrak bawang putih 

 
 

Perlakuan 

 

Pengenceran 

 

Jumlah Koloni Tiap Petridish 

 

Jumlah bakteri 

tiap cc (gram) 

bahan 
 

1 

 

2 

 

3 

 

B0 

 

10
-3 

 

25 

 

37 

 

28 

 

 

37.000  

10
-4 

 

22 

 

16 

 

24 

 

B1 

 

10
-3 

 

21 

 

Spreader 

 

16 

 

 

21.000  

10
-4 

 

13 

 

12 

 

Spreader 

 

B2 

 

10
-3 

 

17 

 

Spreader 

 

19 

 

 

19.000  

10
-4 

 

13 

 

16 

 

15 

 

B3 

 

10
-3 

 

3 

 

7 

 

Tidak ada 

 

 

7.000  

10
-4 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

5 

 

 

 Keterangan : 

 B0 : kontrol (tanpa penambahan ekstrak bawang putih) 

 B1 : konsentrasi estrak bawang putih 0,5 mL / 1 butir telur 

 B2 : konsentrasi estrak bawang putih 1 mL / 1 butir telur 

 B3 : konsentrasi estrak bawang putih 1,5 mL / 1 butir telur 

 

2.  PEMBAHASAN 

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki rasa lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi, tetapi 

kandungan protein yang tinggi tersebut sering menimbulkan reaksi 

alergi untuk sebagian orang. Telur memiliki kelemahan yaitu mudah 

rusak, baik kerusakan secara alami, kimiawi, maupun terkontaminasi 
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oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan 

telur agar tidak cepat rusak, salah satunya adalah dengan 

menambahkan ekstrak bawang putih ke dalam telur. 

Bawang putih (Allium sativum) mengandung minyak atsiri. 

Minyak atsiri dari bawang putih diduga memiliki kemampuan 

antibakteri dan antiseptik. Sebagai anti oksidan, minyak atsiri dari 

bawang putih dapat menurunkan radikal bebas yang menyebabkan 

penurunan kadar protein albumin. Menurut penelitian Riko Andrianto 

tahun 2013, menunjukkan  bahwa penambahan ekstrak bawang putih 

(Allium sativum) dapat menurunkan kadar albumin pada telur ayam 

leghorn. Penurunan kadar albumin terbesar terjadi pada penambahan 

ekstrak bawang putih sebanyak 1,5 mL / 1 butir telur. Selain itu 

bawang putih juga memiliki Allicin yang berkhasiat sebagai 

antibakteri (Syamsih, 2003). 

Hasil penelitian populasi bakteri pada telur ayam leghorn 

dengan empat perlakuan menghasilkan populasi bakteri yang berbeda. 

Perhitungan populasi bakteri menggunakan dua pengenceran yang 

berbeda yaitu 10
-3 

dan 10
-4 

untuk setiap sampel perlakuan. Untuk setiap 

sampel yang diencerkan ditebar ke dalam tiga petridish yang berbeda, 

setiap petridish sudah berisi media agar yang sudah dibuat 

sebelumnya. Setelah selesai diinkubasi dalam oven inkubator selama 

24 jam dengan suhu 37
0 

C kemudian populasi bakteri dihitung. 

Pada penelitian ini menggunakan perhitungan mikrobia secara 

tidak lagsung yaitu berdasarkan jumlah koloni (plate count). Cara ini 

yang paling umum digunakan untuk perhitungan jumlah mikrobia. 

Dasarnya ialah membuat suatu seri pengenceran bahan dengan 

kelipatan 10, dari masing- masing pengenceran diambil 1 cc dan dibuat 

taburan dalam petridish (pour plate) dengan medium agar yang macam 

dan caanya tergantung pada macamnya mikrobia. Setelah 

diinkubasikan dihitung jumlah koloni tiap petridish dari masing- 

masing pengenceran (Jutono, 1980). 
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Hasil penelitian populasi bakteri pada telur ayam leghorn setelah 

penambahan ekstrak bawang putih (Allium sativum) dengan 

konsentrasi yang berbeda adalah sebagai berikut : 

a. Pada perlakuan ayam leghorn tanpa penambahan ekstrak bawang 

putih (B0), jumlah populasi bakteri sebesar 37.000 bakteri. 

b. Pada perlakuan ayam leghorn dengan penambahan ekstrak bawang 

putih 0,5 mL / 1 butir telur (B1), populasi bakteri sebesar 21.000 

bakteri. 

c. Pada perlakuan ayam leghorn dengan penambahan ekstrak bawang 

putih 1 mL / 1 butir telur (B2), populasi bakteri sebesar 19.000 

bakteri. 

d. Pada perlakuan ayam leghorn dengan penambahan ekstrak bawang 

putih 1,5 mL / 1 butir telur (B1), populasi bakteri sebesar 7.000 

bakteri. 

 

 

 

Gambar 1.  hasil penelitian populasi bakteri pada telur ayam leghorn 

setelah penambahan ekstrak bawang putih 

 

B0 B1 

B2 B3 
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Dari data diatas terlihat bahwa penambahan ekstrak bawang 

putih dengan konsentrasi yang berbeda dapat menurunkan jumlah 

populasi bakteri pada telur ayam leghorn. Pada penambahan estrak 

bawang putih 1,5 mL / 1 butir telur diperoleh jumlah populasi bakteri 

yang paling sedikit yaitu sebesar 7.000 bakteri, karena bawang putih 

memiliki Allicin yang berkhasiat sebagai antibakteri (Syamsih, 2003), 

sehingga dapat menurunkan jumlah populasi bakteri. Penambahan 

ekstrak bawang putih pada telur ayam leghorn dapat meningkatkan 

kualitas telur tersebut dikarenakan ekstrak bawang putih mencegah 

telur terkontaminasi oleh bakteri. 

Berdasarkan penelitian Rizqi Ayu Amalina (2013), ekstrak 

bawang putih (Allium sativum L.) mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans dan Pseudomonas aeruginosa. 

Kandungan kimia yang terdapat dalam ekstrak bawang putih       

(Allium sativum L.) yang beraktivitas sebagai antibakteri terhadap      

Streptococcus mutans dan Pseudomonas aeruginosa adalah senyawa 

organosulfur. Ekstrak bawang putih juga dapat menghambat 

pertumbuhan Escherichia coli  (Rika, 2009). 

Pada penelitian Indri (2008), menyatakan bahwa ekstrak bawang 

putih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap              

Staphylococcus aureus, KHM (kadar hambat minimum) ekstrak 

bawang putih terhadap Staphylococcus aureus adalah pada konsentrasi 

12,5%.  

Melihat manfaat ekstrak bawang putih sebagai antibakteri, maka 

dapat digunakan sebagai bahan pengawet telur. Kandungan allicin 

pada bawang putih dapat menghambat telur terkontaminasi oleh 

bakteri, sehingga meningkatkan kualitas telur. Manfaat lain dari 

ekstrak bawang putih yaitu dapat menurunkan kadar albumin telur 

sehingga memungkinkan bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi 

protein dari telur, selain itu penambahan ekstrak bawang putih pada 

telur dapat mengubah rasa dan aroma pada telur. 
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D. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penambahan ekstrak bawang putih (Allium sativum) dengan 

konsentrasi yang berbeda dapat menurunkan populasi bakteri pada 

telur ayam leghorn. Pada penambahan ekstrak bawang putih 1,5 mL / 1 

butir telur diperoleh populasi bakteri paling sedikit yaitu 7.000 bakteri, 

penambahan 1 mL jumlah populasinya 19.000 bakteri, penambahan 

0,5 mL jumlahya 21.000 bakteri dan tanpa penambahan ekstrak 

bawang putih jumah populasinya 37.000 bakteri 

E. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menguji keawetan dari telur ayam 

leghorn setelah penambahan ekstrak bawang putih . 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menguji ekstrak bawang putih sebagai 

bahan pengawet makanan lain.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

9 

DAFTAR PUSTAKA 

Amalina, Rizqi A. 2013. Antibakteri Fraksi Semipolar Ekstrak Etanol Bawang 

Putih (Allium sativum L.) Terhadap Bakteri Streptococcus mutans dan 

Pseudomonas aeroginosa Beserta Bioautografinya. Surakarta : 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Anang, Endaryanto. 2007. Prospek Probiotik dalam pencegahan alergi melalui 

induksi aktif toleransi imunologis. Surabaya: Divisi Alergi Imunologi 

Bagian/SMF Ilmu Kesehatan Anak FK-Unair/RSU Dr.Soetomo 

Surabaya 

 

Anonim. 2012. Penuntun Praktikum Mikrobiologi. Laboratorium Biologi UMS : 

Surakarta. 

 

Fardiaz, S. 1989. Mikrobiologi Pangan. Bogor : Pusat Antar Universitas Pangan 

dan Gizi IPB 

 

Fithri, Rika . 2009. Daya Antibakteri Ekstrak Bawang Putih (Allium sativum) 

Dalam Menghambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli Pada Daging Sapi. Bandung : ITB 

 

Jutono. 1980. Pedoman Praktikum Mikrobiologi Umum untuk Perguruan Tinggi. 

Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 

 

Puspitasari, Indri. 2008. Uji Aktvitas Antibakteri Ekstrak Bawang Putih      

(Allium sativum linn) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus In Vitro. 

Semarang : Universitas Diponegoro 

 

Syamsih IS, Tajudin. 2003.  Khasiat dan manfaat bawang putih raja antibiotik 

alami. Bandung: Agromedia Pustaka 

 

Tarwodjo, soejoeti. 1998. Dasar- Dasar Gizi Kuliner. Jakarta : PT Grasindo 

 

 


