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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN ASAM LAKTAT CAIR DAN 
TERENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP 

KARAKTERISTIK USUS AYAM PEDAGING 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 7 Oktober 2006           
di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang terletak 
di Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengukuran pH dan 
viskositas usus halus, analisa bahan pakan dan pakan dilaksanakan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. Sedangkan analisis jumlah dan panjang villi usus halus dilakukan di 
Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan asam 
laktat cair dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap karakteristik usus (pH, 
viskositas, jumlah villi dan panjang villi). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 108 ekor ayam 
pedaging jenis Cobb 500. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
percobaan dengan rancangan acak lengkap pola tersarang dengan 8 perlakuan 
(L0P1 = pakan basal + 0,2 % asam laktat cair, L0P2 = pakan basal + 0,4 % asam 
laktat cair,  L0P3 = pakan basal + 0,6 % asam laktat cair, L0P4 = pakan basal + 0,8 
% asam laktat cair, L1P1 = pakan basal + 0,2 % asam laktat terenkapsulasi, L1P2 = 
pakan basal + 0,4 % asam laktat terenkapsulasi, L1P3 = pakan basal + 0,6 % asam 
laktat terenkapsulasi dan L1P4 = pakan basal + 0,8 % asam laktat terenkapsulasi) 
dan 3 kali ulangan. Variabel yang diamati adalah pH, viskositas, jumlah villi dan 
panjang villi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan anova dari Rancangan 
Acak Lengkap Pola Tersarang. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 
dilakukan uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan asam laktat berbagai 
bentuk memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap panjang villi, tetapi 
memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap pH, viskositas dan 
jumlah villi. Penggunaan asam laktat dalam berbagai level memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pH, jumlah villi dan panjang villi, tetapi 
memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap viskositas usus. pH 
tertinggi terdapat pada perlakuan L0P1 (5,90 ± 0,08) dan pH terendah terdapat 
pada L1P4 (4,95 ± 0,14). Viskositas tertinggi terdapat pada perlakuan L0P4 (1,03 ± 
0,03) dan terendah terdapat pada L1P1 (1,02 ± 0,01). Jumlah villi tertinggi terdapat 
pada perlakuan L1P3 (61,67 ± 0,02) dan terendah terdapat pada  L0P1 (50,67 ± 
0,02). Panjang villi terpanjang terdapat pada perlakuan L1P3 (168,00 ± 0,07) dan 
terpendek terdapat pada L0P1 (110,67 ± 0,04). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan asam 
laktat dalam bentuk terenkapsulasi lebih baik dari bentuk cair dalam memperbaiki 
karakteristik usus. Penambahan asam laktat bentuk enkapsulasi pada level 0,6 % 
memberikan hasil yang terbaik. 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF USING LIQUID AND ENCAPSULATED LACTIC ACID 
AS FED ADDITIVES ON BROILER INTESTINAL CHARACTERISTIC 

 
 This research evaluated the effect of using liquid and encapsulated lactic 
acid on broiler intestinal characteristic at 35 days of age. One hundred and eight 
broilers of Cobb 500 Strain were used in 8 treatments includes. Every treatment 
was repeated 3 times with 4 chick each. The data were analyzed using Nested 
Completely Randomized Design. Duncan’s Multiple Range Test (P<0,05) was 
used to test the significance of difference between means. The observed 
parameters were intestinal pH, viscocity, number of villi and villi length.  
 The result of this research showed that using liquid and encapsulated lactic 
acid in various form has significant effect on villi length, but has no significant 
effect on intestinal pH, viscocity and number of villi. While using liquid and 
encapsulated lactic acid in various level has very significant effect on pH, number 
of villi and villi length, but has no significant effect on viscocity. 
 The conclusion of this research was using encapsulated better than liquid 
of lactic acid as fed additives and the best result on encapsulated one at level 
0,6%. 
 
Key words  : lactic acid, encapsulated, intestinal pH, viscocity, number of villi 

and  villi length 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Faktor pakan di dalam usaha peternakan ayam pedaging memerlukan 

perhatian yang lebih karena faktor tersebut merupakan faktor yang 

membutuhkan biaya terbesar, yaitu mencapai 60 - 80 % dari seluruh biaya 

produksi. Biaya produksi tersebut dapat diminimalkan dengan meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan. Pakan dapat dimanfaatkan dengan efisien jika 

kualitas pakan baik dan saluran pencernaan ayam berfungsi optimal untuk 

mencerna dan mengabsorbsi zat-zat makanan. 

Cara yang sering digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi penyerapan 

zat makanan di saluran pencernaan ayam pedaging adalah pemberian aditif 

pakan. Aditif pakan adalah pakan tambahan yang berfungsi untuk 

mengoptimalkan produktivitas ayam. Aditif pakan dapat dikelompokkan 

berdasarkan aktivitas dan cara kerjanya. Kelompok aditif pakan yang 

berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan absorbsi zat makanan 

adalah antibiotik, enzim dan acidifier (Widodo, 2002). 

Acidifier adalah asam organik yang berfungsi mengontrol keasaman, 

mencegah pertumbuhan mikroba patogen, bertindak sebagai pengawet dan 

membantu zat antioksidan mencegah terjadinya reaksi peroksidasi. Acidifier  

dapat berupa asam sitrat, asam laktat, asam propionat dan campuran asam-

asam organik (Hui, 1992). 
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Penggunaan asam organik berupa asam laktat dapat menurunkan pH 

saluran pencernaan menjadi pH buffer (pH optimal untuk kerja enzim 

pencernaan). pH saluran pencernaan yang rendah dapat menyebabkan mikroba 

patogen tidak dapat bertahan hidup dan meningkatkan pertumbuhan bakteri 

non patogen. Bakteri yang patogen sangat aktif merombak zat makanan dalam 

usus dan hasilnya adalah metabolit toksik yang dapat menyebabkan kerusakan 

mukosa usus (Suharsono, 1998 yang disitasi oleh Sjofjan, 2003) 

Al Sheikhly et al. (1980) yang disitasi oleh Ito et al. (2004) menyatakan 

bahwa jumlah bakteri yang tidak seimbang di usus dapat menyebabkan 

kerusakan villi usus dan infeksi coccidia. Menurut Ito et al. (2004), kerusakan 

mukosa usus dapat terjadi karena pelekatan bakteri dan penetrasi sel epitel 

atau penyerapan racun yang berasal dari bakteri. 

Bird (2006) menambahkan bahwa jumlah bakteri yang tidak seimbang di 

usus halus dapat meningkatkan fermentasi dan dapat menimbulkan efek 

negatif terhadap viskositas usus. Viskositas usus halus yang meningkat dapat 

mengurangi efisiensi pencernaan dengan memperlambat laju difusi enzym 

endogenous untuk bereaksi dengan substrat dan nutrisi serta memampatkan 

penyerapan dalam villi dinding usus halus (Wanasuria, 2003 yang disitasi oleh 

Kuswaji, 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestarie (2006) menyatakan bahwa 

penambahan asam laktat cair di dalam pakan memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan karena hilangnya asam laktat pada 

saluran pencernaan sebelum usus halus terutama pada daerah gizzard dan 
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proventrikulus. Menurut Moran (1982) yang disitasi oleh Lestarie (2006) 

menyatakan bahwa pada daerah gizzard dan proventrikulus mempunyai pH 

yang sangat rendah, sehingga asam laktat cair yang ditambahkan dalam pakan 

terlarut bersama asam klorida (HCL) dan enzim yang dikeluarkan oleh 

proventrikulus. HCL yang dihasilkan oleh proventrikulus mempunyai pH 

sekitar 1,8 , sedangkan pada gizzard mempunyai pH rata-rata 2,5. 

Pemberian asam laktat diharapkan dapat mencapai usus halus, karena 

usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan absorbsi zat makanan. 

Supaya asam laktat yang ditambahkan dalam pakan dapat mencapai daerah 

usus halus, maka dilakukan teknologi proteksi enkapsulasi. 

Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan asam 

laktat sebagai aditif pakan ayam dengan menggunakan teknologi enkapsulasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi 

sebagai aditif dalam pakan terhadap karakteristik usus ayam pedaging (pH, 

viskositas, jumlah villi dan panjang villi). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi 

sebagai aditif pakan terhadap karakteristik usus (pH, viskositas, jumlah villi 

dan panjang villi). 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang penggunaan asam laktat 

cair dan terenkapsulasi sebagai aditif dalam pakan ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Acidifier adalah asam organik yang berfungsi mengontrol keasaman, 

mencegah pertumbuhan mikroba patogen, bertindak sebagai pengawet dan 

membantu zat antioksidan mencegah terjadinya reaksi peroksidasi. Acidifier  

dapat berupa asam sitrat, asam laktat, asam propionat dan campuran asam-

asam organik (Hui, 1992). 

Penggunaan asam organik berupa asam laktat dapat menurunkan pH 

saluran pencernaan menjadi pH buffer (pH optimal untuk kerja enzim 

pencernaan). pH saluran pencernaan yang rendah dapat menyebabkan mikroba 

patogen tidak dapat bertahan hidup dan meningkatkan pertumbuhan bakteri 

non patogen. Hal ini dapat mengurangi ketebalan dinding usus dan menambah 

panjang villi usus halus. 

Al Sheikhly et al. (1980) yang disitasi oleh Ito et al. (2004) menyatakan 

bahwa jumlah bakteri yang tidak seimbang di usus dapat menyebabkan 

kerusakan villi usus dan infeksi coccidia. Menurut Ito et al. (2004), kerusakan 

mukosa usus dapat terjadi karena pelekatan bakteri dan penetrasi sel epitel 

atau penyerapan racun yang berasal dari bakteri. 
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Bird (2006) menambahkan bahwa jumlah bakteri yang tidak seimbang di 

usus halus dapat meningkatkan fermentasi dan dapat menimbulkan efek 

negatif terhadap viskositas usus. Viskositas usus halus yang meningkat dapat 

mengurangi efisiensi pencernaan dengan memperlambat laju difusi enzim 

endogenous untuk bereaksi dengan substrat dan nutrisi serta memampatkan 

penyerapan dalam villi dinding usus halus (Wanasuria, 2003 yang disitasi oleh 

kuswaji, 2005). 

Pemberian asam laktat diharapkan dapat mencapai usus halus, karena usus 

halus merupakan tempat utama pencernaan dan absorbsi zat makanan. Supaya 

asam laktat yang ditambahkan dalam pakan dapat mencapai daerah usus halus, 

maka dilakukan teknologi proteksi enkapsulasi. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan asam laktat terenkapsulasi 

sebagai aditif dalam pakan dapat memperbaiki karakteristik usus (pH, 

viskositas, jumlah villi dan panjang villi). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aditif Pakan 

Aditif pakan adalah pakan tambahan yang berasal dari zat non nutrisi 

yang berfungsi mengoptimalkan produktivitas ayam pedaging. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan aditif pakan  adalah : spesifikasi 

tambahan zat makanan yang dibutuhkan ayam, zat tersebut digunakan 

bersama zat lain atau sendiri, bentuk yang diberikan, waktu pemberian dan 

penghentian serta biaya yang dikeluarkan (Wahju, 1997). 

 

2.2 Acidifier 

Acidifier  adalah asam organik yang mempunyai fungsi mengontrol 

keasaman, pengontrolan pH yang tepat, mencegah pertumbuhan mikroba 

patogen, bertindak sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan mencegah 

terjadinya reaksi peroksidasi (Hui, 1992). Acidifier dapat berupa asam sitrat, 

asam laktat, asam propionat dan campuran asam-asam organik.  Asam laktat 

digunakan sebagai aditif pakan untuk mempertahankan pH saluran pencernaan 

dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk saluran pencernaan. 

Hyden (2000) menambahkan bahwa perubahan pH di saluran 

pencernaan ayam dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen, seperti 

Salmonella dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. 

Penambahan acidifier dalam pakan belum bisa mencapai kondisi tersebut, 



karena acidifier  akan bereaksi sebelum mencapai usus halus. Penambahan 

acidifier  sebaiknya dilakukan di usus halus, dimana bakteri Eschericia coli  

berkoloni dan di sekum sebagai tempat bakteri Salmonella  berkoloni. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestarie (2006) menyatakan bahwa 

penambahan asam laktat sebesar 0 % - 0,4 % memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap penampilan produksi. Menurut Luckstadt et al. 

(2004) dosis penggunaan acidifier yang direkomendasikan sebesar 0,2 % - 

1%. Penambahan acidifier  pada pakan menunjukkan penampilan produksi 

ayam yang lebih baik. 

 

2.3 Asam Laktat 

Asam laktat merupakan asam karboksilat dengan rumus kimia C3H6O3 

yang mempunyai gugus karboksil yang melekat pada asam karboksilat dan 

membentuk asam alpha hidroksi (AHA). Gugus ini akan melepas proton dari 

gugus asam dan menghasilkan ion laktat CH3CHCO(CO)COO-. Asam laktat 

mempunyai nama kimia asam 2-hidroksipropanoik (Anonymous, 2006a). 

Narayanan et al. (2004) menyatakan bahwa asam laktat mempunyai 2 

isomer optik yaitu L-(+)-asam laktat atau S-asam laktat  dan D-(-)- asam laktat 

atau R-asam laktat. L-(-)-asam lakat diperoleh dari piruvat dan enzim laktat 

dehidrogenase melalui proses fermentasi. Asam laktat dapat dihasilkan 

melalui proses fermentasi dengan bakteri Lactobacillus sp (Anonymous, 

2006a). 
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Narayanan et al. (2004) menyatakan bahwa asam laktat mempunyai sifat 

fisik antara lain : 

a. Berat molekul : 90,08 

b. Titik leleh : 16,8 ºC 

c. Titik didih : 82 ºC pada 0,5 mmHg dan 122 ºC pada 14 

mmHg. 

d. Dapat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam pelarut 

organik lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2005) menyatakan bahwa asam 

laktat dapat dihasilkan melalui proses fermentasi molases oleh Bacillus 

coagulans. Produksi asam laktat dilakukan pada suhu 43 ºC ; pH 7,1 dan 

waktu inkubasi 60 jam. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses 

ekstraksi asam laktat. Menurut Narayanan et al. (2004), proses produksi asam 

laktat dengan fermentasi adalah pemecahan laktosa menjadi bentuk 

monosakaridanya dan dari monosakarida ini akan diubah menjadi asam laktat 

dengan bantuan enzim laktose yang dihasilkan oleh bakteri jenis Lactobacillus 

sp. 

Bakteri yang dikenal dalam menghasilkan asam laktat antara lain : 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbruecki, Lactobacillus 

intermedius, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sporogenes, 

Lactobacillus casei dan Lactobacillus amylovyrus, serta dapat pula 

menggunakan jamur Rhizopus sp. Hasil dari proses fermentasi asam laktat 

tergantung dari metode fermentasi yang digunakan. Studi yang telah dilakukan 
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menunjukkan bahwa menggunakan metode fermentasi ekstraksi akan 

menghasilkan asam laktat sebesar 0,99 g/l/jam. Sedangkan pada proses 

fermentasi asam laktat dengan menggunakan metode tradisional akan 

menghasikan asam laktat sebesar 0,83 g/l dan produktivitas asam laktat 0,31 

g/l/jam (Narayanan et al., 2004). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cole et al. (1968) yang 

disitasi oleh Canibe et al. (2005) menyatakan bahwa asam laktat yang 

ditambahkan pada pakan pada level 0,8 % dapat mengurangi jumlah bakteri 

Eschericia coli pada duodenum dan jejenum. Asam laktat juga dapat 

menurunkan multiplikasi enterotoksigenik Eschericia coli dan mengurangi 

mortalitas. Maribo et al. (2000) yang disitasi oleh Canibe et al. (2005) 

menyatakan bahwa penambahan asam laktat pada level 0,7 %– 2,8 % dapat 

merubah karakteristik usus. 

 

2.4 Enkapsulasi 

Menurut Anonymous (2006b), enkapsulasi adalah suatu cara untuk 

melindungi suatu bahan dari pengaruh lingkungannya, misalnya untuk 

menyamarkan rasa yang tidak enak, melindungi bahan dari reaksi oksidasi, 

mengontrol pelepasan bahan, atau mengubah bahan cair menjadi bentuk 

serbuk. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

mikroenkapsulasi antara lain : 

a. Metode fisik : seperti spray drying, spray chilling, spray cooling, 

fluid bed coating, ekstrusi, kristalisasi dan freeze drying. 
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b. Metode kimia : seperti pemasukan molekuler dan polimerisasi 

interfasial. 

c. Metode fisikokimia : seperti koaservasi atau pemisahan fase cair, 

pemisahan fase organik dan liposome entrapment. 

Proses enkapsulasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Pencampuran 20 % asam laktat dan 80 % aquadest, kemudian 

dihomogenkan. 

2. Penambahan 30,3 % larutan asam laktat jenuh dengan 60,6 % bahan 

enkapsulan maltodekstrin dan dihomogenkan. 

3. Pengeringan dengan menggunakan oven vacuum pada suhu 120 ºC 

tekanan 900 mBar. 

 
2.5 Saluran Pencernaan Ayam Pedaging 

Proses pencernaan ayam dimulai dari mulut, esophagus, crop, 

proventrikulus, gizzard, usus halus, ceca, usus besar dan kloaka. Tempat 

utama proses pencernaan dan penyerapan terjadi di usus halus. 

Rahmani dan Speer (2005) mengemukakan bahwa setiap organ 

pencernaan ayam mempunyai pH yang berbeda. pH masing-masing organ 

pencernaan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai pH Organ Pencernaan Ayam Pedaging 
 

Organ pencernaan Nilai pH 
Crop 
Proventrikulus 
Gizzard 
Duodenum 
Jejenum 
Ileum 
Colon 
Ceca 

4,5 
4,4 
2,6 

5,7 - 6 
5,8 
6,3 
6,3 
5,7 

(Rahmany dan Speer, 2005) 

 

2.6 Karakteristik Usus 

Secara anatomi usus halus dibagi menjadi tiga bagian yaitu duodenum, 

jejenum dan ileum. Diantara bagian tersebut tidak ada perbedaan secara 

histologi. Panjang usus halus dipengaruhi oleh pakan ayam. Di sepanjang 

permukaan lumen usus halus terdapat penonjolan menyerupai jari yang 

disebut villi. Di setiap villi terdapat pembuluh getah bening yang disebut 

lacteal dan serangkaian pembuluh kapiler. Permukaan villi terdiri dari 

sejumlah mikrovili yang merupakan perluasan untuk absorbsi (Scanes et al., 

2004). Struktur villi usus halus dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur Villi Usus Halus. 
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Farner (1960) yang disitasi oleh Nuraini dkk (2005) menyatakan bahwa 

proses pencernaan di usus halus berlangsung pada pH 5,6 – 6,3 dan suhu 

antara 40 – 50 ºC. pH saluran pencernaan yang asam lebih baik karena pada 

kondisi asam bakteri yang dominan adalah bakteri non patogen yang berguna 

untuk proses pencernaan. Kondisi pH yang terlalu asam atau terlalu basa 

dalam saluran pencernanan akan menyebabkan penyerapan zat makanan 

menjadi kurang optimal.  

Viskositas usus disebabkan oleh adanya NSPs (Non Starch 

Polysaccharides) yang larut dalam air. Choct and Annison (1992) yang disitasi 

oleh Moharrery and Mohammadpour (2005) menyatakan bahwa NSPs (Non 

Starch Pollisaccharides) merupakan zat antinutitive bagi ayam pedaging yang 

dpat meningkatkan viskositas digesta ayam. NSPs secara tidak langsung dapat 

menyebabkan kerusakan pada mukosa usus ayam. Kandungan NSPs pada 

pakan berkorelasi negatif dengan energi metabolis pakan dan berkorelasi 

positif dengan viskositas usus. Viskositas usus berpengaruh terbalik dengan 

penggunaan zat makanan dan penampilan produksi. Jumlah bakteri yang tidak 

seimbang di usus dapat meningkatkan fermentasi dan dapat menyebabkan efek 

negatif terhadap viskositas isi usus (Bird, 2006). Efek negatif yang 

ditimbulkan jika viskositas usus halus meningkat adalah dapat mengurangi 

efisiensi pencernaan dengan memperlambat laju difusi endogenous untuk 

bereaksi dengan substrat dan nutrisi serta memampatkan penyerapan dalam 

villi dinding usus halus (Wanasuria, 2003 yang disitasi oleh kuswaji, 2005). 

Bourne (1982) yang disitasi oleh Kuswaji (2005) menambahkan bahwa faktor 
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yang berpengaruh terhadap viskositas adalah suhu dan konsentrasi larutan, 

berat molekul larutan, tekanan serta bahan terlarut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adam (2006), menyatakan bahwa pakan 

ayam berbasis gandum dapat meningkatkan viskositas di saluran pencernaan. 

Gandum merupakan sumber non starch polysaccharides yang tidak dapat 

dicerna. Menurut Van der klis et al. (1995) yang disitasi oleh Adam (2006), 

viskositas usus yang tinggi dapat menurunkan kecernaan lemak dan energi 

dalam saluran pencernaan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi panjang dan jumlah villi usus antara 

lain: pakan, keseimbangan bakteri patogen dan nonpatogen, serta infeksi 

penyakit. Rose et al. ( 1992) menyatakan bahwa infeksi Eimeria veriformis 

dan coccidiosis di saluran pencernaan menyebabkan perubahan  penurunan 

jumlah villi dan panjang villi usus. Ito et al. (2004) menambahkan bahwa 

kerusakan mukosa usus dapat terjadi karena pelekatan bakteri dan penetrasi 

sel epitel atau penyerapan racun yang berasal dari bakteri. Luka pada jaringan 

dan kerusakan lapisan epitel saluran pencernaan dapat disebabkan oleh 

ekspresi patogenitas. Hal ini terjadi karena keberadaan 2 spesies bakteri 

lingkungan  (seperti Staphylococcus sp dan  Streptococcus sp) atau dengan 

keberadaan bakteri patogen (seperti Salmonella sp  dan Serpulina sp) yang 

dapat merusak sel epitel dan lapisan villi. 

Menurut Williams et al. (1994), morfologi saluran pencernaan juga 

dipengaruhi oleh keseimbangan zat-zat makanan. Deplesi riboflavin dalam 

pakan dapat menyebabkan penurunan jumlah vili, tetapi dapat menambah 
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panjang villi. Hal ini disebabkan karena deplesi riboflavin mengakibatkan 

hipertropi pada villli. Dahlke et al. (2003) menambahkan bahwa jumlah dan 

panjang villi juga dipengaruhi oleh bentuk pakan. Pakan bentuk pellet dapat 

meningkatkan jumlah villi jika dibandingkan dengan bentuk tepung. Panjang 

villi tidak dipengaruhi oleh bentuk pakan, tetapi dipengaruhi ukuran partikel 

pakan. Komposisi pakan dengan ukuran partikel yang lebih besar nenpunyai 

laju aliran pakan agak lambat. Yassar (2003) menyatakan bahwa ukuran 

partikel pakan yang lebih besar menyebabkan viskositas usus yang semakin 

tinggi. 

Penggunaan asam laktat dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 

penampilan produksi (Luckstadt et al., 2004). Gunal et al. (2006) 

menambahkan bahwa penambahan asam laktat dalam pakan dapat 

menurunkan pH pada lumen usus, kemudian bersama zat antibakteri dan 

enzim yang diproduksi oleh beberapa bakteri, menghambat bakteri patogen 

yang sensitif terhadap pH rendah, sehingga villi yang lebih panjang dihasilkan 

akibat dari berkurangnya kolonisasi bakteri patogen dalam usus. Pelicano et 

al. (2006) menyatakan bahwa jumlah villi yang lebih banyak dan panjang villi 

yang semakin panjang menunjukkan bahwa permukaan daerah yang absorbtif 

juga semakin luas, sehingga penyerapan zat makanan semakin optimal dan 

dapat meningkatkan pertambahan bobot badan serta menurunkan angka 

konversi pakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 7 Oktober 2006           

di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang 

terletak di Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengukuran pH 

dan viskositas usus halus, analisa bahan pakan dan pakan dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Sedangkan analisis jumlah dan panjang villi usus halus dilakukan 

di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Ayam pedaging 

Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging Strain Cobb 500 

yang diproduksi oleh PT Multibreeder Adirama Surabaya sebanyak 108 

ekor unsex yang dipelihara selama 35 hari dengan rata-rata bobot badan 

awal 43,24 ± 2,98 dan dengan koefisien keragaman sebesar 6,89 % (dapat 

dilihat pada Lampiran 7). 

2. Kandang dan peralatan 

 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang baterai 

dengan ukuran 60 x 60 x 54 cm sebanyak 27 unit yang terdiri dari 24 

kandang pakan perlakuan dan 3 unit kandang pakan basal. Kandang 

tersebut dilengkapi dengan lampu pijar 25 watt sebagai pemanas, 



tempat pakan dan tempat minum. Setiap unit kandang ditempati 4 ekor 

ayam pedaging. 

 Peralatan 

Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah : 

1. Timbangan O’haus 1300 gram dengan ketelitian 0,05 gram untuk 

menimbang DOC, bahan pakan, pakan dan isi usus halus 

2. Termometer dan hygrometer untuk mengukur suhu dan 

kelembaban lingkungan kandang 

3. Peralatan kebersihan 

4. Peralatan prosesing ayam meliputi : plastik, pisau, gunting, 

baskom, termos dan tabung film 

5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisa proksimat bahan 

pakan dan pakan 

6. Sentrifuge dengan kecepatan 10000 rpm 

7. Portable pH meter 

8. Oswald viscometer 

9. Oven vacuum 

3. Bahan Pakan dan Pakan 

 Asam Laktat 

Asam laktat yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Proses enkapsulasi asam laktat dilakukan di Laboratorium 

Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 
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Universitas Brawijaya. Proses enkapsulasi dilakukan dengan penambahan 

30,3 % asam laktat jenuh dengan 60,6 % maltodekstrin. Campuran 

tersebut dihomogenkan dan dikeringkan menggunakan oven vacuum pada 

suhu 120 °C dan tekanan 900 mBar. Hasil asam laktat kering ditumbuk 

dan disimpan pada wadah tertutup yang dilengkapi silica gel. 

 Pakan 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan yang 

diformulasi sendiri berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam 

pedaging periode starter dan finisher. Susunan dan kandungan zat 

makanan bahan pakan basal ayam pedaging periode starter, finisher 

(berdasarkan perhitungan) dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan zat 

makanan pakan perlakuan periode starter dan finisher (berdasarkan % BK) 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang, Penelitian ini terdiri dari dua faktor 

yaitu bentuk asam laktat dan level penggunaan asam laktat, bentuk asam laktat 

yang digunakan ada dua, yaitu cair dan terenkapsulasi, Level penggunaan 

asam laktat sebesar 0,2 % ; 0,4 % ; 0,6 % ; dan 0,8 % yang tersarang pada 

bentuk asam laktat. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini ada 8 

perlakuan yang terdiri dari 4 perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 
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cair dan 4 perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi. 

Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali. 

Tabel 2. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan Basal Periode Starter dan 
Finisher 

 
Bahan Pakan Starter (%) Finisher (%) 

Jagung kuning 
Bungkil kedelai 
Bekatul 
MBM 
Tepung ikan 
Bungkil kelapa 
Minyak 
Garam 
Premix* 
DL Metionin 

48,76 
22,54 

10 
5 
8 
5 

2,93 
0,13 
0,19 
0,05 

52,39 
15,31 

10 
6 
8 
5 

2,93 
0,13 
0,19 
0,05 

Total 100 100 
Energi metabolis (Kcal/kg) 

Protein Kasar  
Lemak Kasar  
Serat Kasar  
Arginin 
Lisin 
Metionin 
Metionin + sistin 
Triptofan 
Glisin 
Histidin 
Leusin 
Isoleusin 
Fenilalanin 
Fenilalanin + tirosin 
Treonin 
Valin 
Kalsium 
Fosfor-Av 
Fosfor-To 
Sodium 

2979,02 
23,19 
6,76 
4,16 
1,65 
1,38 
0,61 
0,86 
0,24 
1,43 
0,57 
1,93 
0,95 
1,01 
1,77 
0,93 
1,20 
1,00 
0,66 
0,96 
0,19 

3072,81 
21,02 
7,85 
4,04 
1,48 
1,22 
0,44 
0,66 
0,21 
1,38 
0,51 
1,77 
0,84 
0,90 
1,58 
0,84 
1,08 
1,06 
0,69 
0,99 
0,16 

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisa proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Universitas Brawijaya Malang. 
* Premix yang digunakan adalah Topmix yang diproduksi oleh PT Medion Bandung. 
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Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Pakan Basal Periode Starter dan Finisher 
(berdasarkan % BK) 

 
Zat Makanan Protein Kasar Lemak Kasar Serat Kasar Abu BETN 
Starter 21,11 6,25 9,78 7,71 60,16 
Finisher 18,76 6,98 9,83 6,81 62,62 
Berdasarkan hasil analisa proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya 
 

Semua pakan perlakuan disusun berdasarkan iso-energi dan iso-protein 

sesuai dengan perlakuan sebagai berikut : 

L0P0 : pakan basal tanpa penambahan asam laktat (yang digunakan sebagai 
kontrol). 

L0P1 : Pakan Basal + asam laktat cair 0,2% 
L0P2 : Pakan Basal + asam laktat cair 0,4% 
L0P3 : Pakan Basal +  asam laktat cair 0,6% 
L0P4 : Pakan Basal + asam laktat cair 0,8% 
L1P1 : Pakan Basal + asam laktat terenkapsulasi 0,2% 
L1P2 : Pakan Basal + asam laktat terenkapsulasi 0,4% 
L1P3 : Pakan Basal + asam laktat terenkapsulasi 0,6% 
L1P4 : Pakan Basal + asam laktat terenkapsulasi 0,8% 
  

3.4 Variabel yang Diamati 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. pH usus 

Pengukuran pH usus menurut (Piel et al., 2005) dilakukan dengan 

mengencerkan 1 gram isi usus halus bagian jejenum dengan aquadest 

hingga volume 10 ml. Larutan tersebut disentrifuge dengan kecepatan 

3000 rpm selama 10 menit. Cairan supernatan dari hasil sentrifugasi 

diambil untuk pengukuran pH menggunakan pHmeter. 

2. Viskositas usus (cps) 

Pengukuran viskositas usus menurut (Piel et al., 2005) dilakukan 

dengan mengencerkan 1 gram isi usus halus bagian jejenum dengan 
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aquadest hingga volume 10 ml. Larutan tersebut disentrifuge dengan 

kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Cairan supernatan dari hasil 

sentrifugasi diambil untuk pengukuran viskositas menggunakan 

viskometer. 

3. Jumlah villi 

Sampel yang digunakan untuk penghitungan jumlah villi diambil 

dari bagian ileum sepanjang 4-5 cm. Sampel tersebut kemudian dibilas 

dengan larutan salin fisiologis dan kemudian disimpan dalam larutan 

formalin 10 %. Preparasi sampel dilakukan dengan pemotongan sampel 

menggunakan mikrotom setebal 1 μm dan pewarnaan preparat dengan 

Hematoxylin-eosin. Preparat tersebut kemudian diamati dibawah 

mikroskop dan dihitung jumlah semua villi  per transversal cut (Durgut, 

2000).  

4. Panjang villi 

Sampel yang digunakan untuk penghitungan jumlah villi diambil 

dari bagian ileum sepanjang 4-5 cm. Sampel tersebut kemudian dibilas 

dengan larutan salin fisiologis dan kemudian disimpan dalam larutan 

formalin 10 %. Preparasi sampel dilakukan dengan pemotongan sampel 

menggunakan mikrotom setebal 1 μm dan pewarnaan preparat dengan 

Hematoxylin-eosin. Preparat tersebut kemudian diamati dibawah 

mikroskop dan pengukuran panjang villi dilakukan menggunakan 

mikrometer  (Durgut, 2000). Sejajar dengan Penelitian yang dilakukan 
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pelicano et al. (2006), pengukuran panjang villi menggunakan mikrometer  

dan diukur mulai dari dasar (bagian lamina propria) sampai puncak villi. 

 

3.5 Analisis Statistik 

  Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi berdasarkan 

analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang. 

Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dan masing-masing kelompok 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Model Matematik Rancangan Acak 

Lengkap Pola Tersarang menurut Steel dan Torrie (1992) adalah : 

  Yijk = μ + αi + βj(i) + εk(ij) 

Yijk : hasil pengamatan pada perlakuan 
μ  : nilai tengah umum  
αi  : pengaruh perlakuan bentuk asam laktat 
βj(i) : pengaruh perlakuan level penggunaan asam laktat 
εk(ij) : galat percobaan  
i : 1, 2 
j : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
k : 1, 2, 3 

3.6 Batasan Istilah 

1. Asam laktat : asam yang dihasilkan melalui proses fermentasi molases 

oleh Bacillus coagulans. 

2. Acidifier : asam organik yang mempunyai fungsi mengontrol pH yang 

tepat, mencegah pertumbuhan mikroba patogen, bertindak sebagai 

pengawet dan membantu zat antioksidan mencegah terjadinya reaksi 

peroksidasi. 

3. Enkapsulasi : suatu cara untuk melindungi suatu bahan dari pengaruh 

lingkungannya, misalnya untuk menyamarkan rasa yang tidak enak, 
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melindungi bahan dari reaksi oksidasi, mengontrol pelepasan bahan 

atau mengubah bahan cair menjadi bahan serbuk. 

4. pH usus : derajat keasaman isi usus yang diukur menggunakan pH 

meter. 

5. Viskositas usus : kekentalan isi usus yang diukur menggunakan 

viscometer. 

6. Villi : penonjolan menyerupai jari di sepanjang lumen usus yang 

berfungsi sebagai perluasan permukaan untuk absorbsi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Pengaruh Bentuk Asam Laktat Terhadap Karakteristik Usus 

Data hasil penelitian tentang pengaruh bentuk penggunaan dan level asam 

laktat terhadap pH, Viskositas (cps), jumlah villi (unit/transversal cut) dan 

panjang villi (μm)  dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Penelitian Tentang Pengaruh Bentuk Asam Laktat dan Level     
Penggunaan Asam Laktat  yang Tersarang pada Bentuk Terhadap pH, 
Viskositas (cps), Jumlah Villi (unit/transversal cut) dan Panjang Villi 
Usus Halus (μm). 

 
Variabel yang Diukur Perlakuan 

pH Viskositas (cps) Jumlah villi 
(unit/ 

transversal cut) 

Panjang villi 
(μm) 

L0P1
L0P2 
L0P3 
L0P4

5,90 ± 0,08b 

5,67 ± 0,02b 

5,34 ± 0,08ab 

5,78 ± 0,05b

1,02 ± 0,01 
1,02 ± 0,01 
1,02 ± 0,01 
1,03 ± 0,03 

50,67 ± 0,02a 

59,00 ± 0,01b 

60,33 ± 0,01b 

57,33 ± 0 05ab

110,67 ± 0,04a 

112,67 ± 0,20a 

116,67 ± 0,10a 

124,67 ± 0,04a

Rata-rata 5,67 ± 0,06 1,02 ± 0,01 56,83 ± 0,02 116,17 ± 0,49a

L1P1 
L1P2 
L1P3 
L1P4

5,74 ± 0,05b 

5,52 ± 0,08b 

5,69 ± 0,02b 

4,95 ± 0,14a

1,02 ± 0,01 
1,02 ± 0,01 
1,02 ± 0,01 
1,02 ± 0,01 

58,67 ± 0,04b 

55,00 ± 0,01ab 

61,67 ± 0,02b 

60,33 ± 0,02b

123,33 ± 0,05a 

136,00 ± 0,04ab 

168,00 ± 0,07c 

154,00 ± 0,05bc

Rata-rata 5,47 ± 0,07 1,02 ± 0,01 58,92 ± 0,02 145,33 ± 0,05b

Ket : Huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada masing-masing 
perlakuan. 

 

4.1.1  Pengaruh Bentuk Asam Laktat Terhadap pH Usus 

Rata-rata pH usus pada perlakuan pakan dengan penambahan asam 

laktat bentuk cair sebesar 5,67 ± 0,06, sedangkan pada perlakuan pakan 

dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi sebesar 5,47 ± 0,07. pH isi 

usus halus ayam pada perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 



lebih tinggi dibdaningkan pH isi usus halus ayam yang diberi pakan basal 

yaitu 5,36 ± 0,13. 

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 2. dapat diketahui 

bahwa bentuk asam laktat memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap pH usus halus. Hal ini diduga karena ayam pedaging 

mampu mengatur keseimbangan asam basa pada saluran pencernaannya 

walaupun diberi asam laktat. pH usus halus yang terlalu basa atau terlalu 

asam akan menyebabkan absorbsi zat makanan tidak optimal. 

Penambahan asam laktat terenkapsulasi  cenderung menurunkan pH  

lebih rendah dibandingkan asam laktat bentuk cair. Hal ini disebabkan 

karena hilangnya asam laktat cair pada saluran pencernaan sebelum usus 

halus terutama pada daerah gizzard dan proventrikulus. Menurut Moran 

(1982) yang disitasi oleh Lestarie (2006) menyatakan bahwa pada daerah 

gizzard dan proventrikulus mempunyai pH yang sangat rendah, sehingga 

asam laktat cair yang ditambahkan pada pakan terlarut bersama asam 

klorida (HCl) dan enzim yang dikeluarkan oleh proventrikulus, sedangkan 

asam laktat bentuk enkapsulasi asam laktat diproteksi supaya tidak 

bereaksi pada daerah gizzard dan proventrikulus, tetapi bereaksi pada usus 

halus. Proses pencernaan akan berlangsung lebih optimal pada kondisi 

usus halus yang lebih asam. 
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4.1.2  Pengaruh Bentuk Asam Laktat Terhadap Viskositas Usus (cps) 

Rata-rata viskositas usus halus pada perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat cair sebesar 1,02 ± 0,01 cps, sedangkan rata-rata 

viskositas usus pada perlakuan dengan penambahan asam laktat 

terenkapsulasi sebesar 1,02 ± 0,04 cps. Viskositas isi usus halus ayam 

pedaging yang diberi pakan perlakuan dengan penambahan asam laktat 

bentuk cair maupun terenkapsulasi lebih baik dari vikositas isi usus halus 

ayam pedaging yang diberi pakan basal (1,0443 ± 0,0136 cps). 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 3. dapat diketahui 

bahwa bentuk asam laktat memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap viskositas usus halus. Viskositas usus pada perlakuan 

dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi cenderung lebih baik 

dibandingkan dengan penambahan asam laktat cair. Proses enkapsulasi 

terhadap asam laktat tidak meningkatkan viskositas usus. Hal ini diduga 

karena enkapsulan yang digunakan tidak mengandung komponen NSPs. 

NSPs (Non Starch Polysaccharides) merupakan zat antinutrisi yang larut 

dalam air. Kandungan NSPs pada pakan berkorelasi negatif dengan energi 

metabolis pakan dan berkorelasi positif dengan viskositas usus. Viskositas 

usus berpengaruh terbalik dengan penggunaan zat makanan dan 

penampilan produksi (Wanasuria, 2005 yang disitasi oleh kuswaji, 2005). 

Asam laktat yang ditambahkan pada pakan menciptakan kondisi usus 

yang asam. Spring (2006) menyatakan bahwa  kondisi yang asam  dapat 

menurunkan jumlah bakteri patogen di usus. Jumlah bakteri patogen yang 
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tinggi berarti aktivitas bakteri patogen juga semakin tinggi. Sejajar dengan 

Sakata (1987) yang disitasi oleh Moharrery and Mohammadpour (2005) 

menyatakan bahwa peningkatan aktivitas bakteri patogen dapat 

meningkatkan viskositas usus.  

Hal ini sejajar dengan Scieo et al. (2005) yang menyatakan bahwa 

suplementasi Lactobacillus  yang ada pada pakan dapat mengurangi 

viskositas isi usus halus sebesar 46 % dibandingkan ayam pedaging yang 

tidak diberi suplementasi Lactobacillus. 

 

4.1.3  Pengaruh Bentuk Asam Laktat Terhadap Jumlah Villi Usus 

Rata-rata jumlah villi usus pada perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat cair sebesar 56,83 ± 0,02 unit/transversal cut, 

sedangkan perlakuan dengan penambahan asam laktat bentuk 

terenkapsulasi sebesar 58,92 ± 0,02 unit/transversal cut. Jumlah villi usus 

halus ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan dengan penambahan 

asam laktat bentuk cair maupun terenkapsulasi cenderung lebih baik 

dibandingkan jumlah villi usus halus ayam pedaging yang diberi pakan 

basal (54,67 ± 0,01) unit/transversal cut. 

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 4. dapat diketahui 

bahwa bentuk asam laktat memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah villi usus. Jumlah villi usus halus ayam 

pedaging yang diberi  pakan perlakuan dengan penambahan asam laktat 

terenkapsulasi cenderung lebih baik dibandingkan bentuk cair. Hal ini 
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diduga karena asam laktat terenkapsulasi yang ditambahkan pada pakan 

dapat mencapai usus halus dan menciptakan kondisi asam pada usus. Pada 

kondisi asam jumlah bakteri patogen akan berkurang (Spring, 2006). 

Sejajar dengan penelitian Pelicano et al. (2006) asam organik dapat 

mencegah terjadinya kerusakan mukosa usus akibat serangan bakteri 

patogen seperti Salmonella enteritidis. Sakata (1987) yang disitasi oleh 

Moharrery and Mohammadpour (2005) yang menyatakan bahwa 

peningkatan aktivitas bakteri di saluran pencernaan dapat mempengaruhi 

morfologi dinding saluran pencernaan. Akibat berkurangnya bakteri 

patogen dalam usus maka jumlah villi yang dirusak oleh bakteri tersebut 

semakin sedikit. 

 

4.1.4  Pengaruh Bentuk Asam Laktat Terhadap Panjang Villi Usus (μm) 

Rata-rata panjang villi usus halus ayam pedaging pada perlakuan 

pakan dengan penambahan asam laktat bentuk cair sebesar 116,17 ± 0,49 

μm, sedangkan rata-rata panjang villi usus halus ayam pedaging pada 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi sebesar 

145,33 ± 0,05 μm. Panjang villi usus halus ayam pedaging yang diberi 

pakan perlakuan dengan penambahan asam laktat cair maupun 

terenkapsulasi lebih baik dibandingkan ayam pedaging yang diberi pakan 

basal (110,00 ± 0,01 μm). 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5. dapat diketahui 

bahwa bentuk asam laktat yang ditambahkan pada pakan memberikan 
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pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang villi. Panjang villi usus 

ayam pedaging pada perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 

terenkapsulasi lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat cair. Hal ini diduga karena asam laktat bentuk 

terenkapsulasi dapat mencapai usus halus dan menurunkan pH. pH saluran 

pencernaan yang rendah dapat menyebabkan mikroba patogen tidak dapat 

bertahan hidup dan jumlahnya akan berkurang. 

Sejajar dengan penelitian yang dilakukan Pelicano et al. (2006) yang 

menyatakan bahwa penambahan asam organik dalam pakan dapat 

menurunkan pH lumen usus, kemudian bersama zat antibakteri dan enzim 

yang dihasilkan oleh bakteri akan menghambat bakteri patogen yang 

sensitif terhadap pH rendah, seperti Escherichia coli, Clostridium sp dan 

Salmonella. Pada kondisi yang lebih asam jumlah bakteri patogen menjadi 

berkurang dan jumlah bakteri non patogen meningkat. Kondisi ini dapat 

menurunkan kejadian infeksi di usus dan menstimulasi perkembangan 

panjang villi usus. Spring (2006) menambahkan bahwa villi usus yang 

semakin panjang menunjukkan bahwa permukaan mukosa usus lebih 

absorbtif dalam proses pencernaan. 
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4.2  Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat yang Tersarang pada Bentuk 
Terhadap Karakteristik Usus 

 
4.2.1  Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat yang Tersarang pada 

Bentuk Terhadap pH Usus 
 

Berdasarkan rata-rata pH usus pada Tabel 4. menunjukkan bahwa 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,6 % (L0P3) 

mempunyai  pH usus terendah yaitu 5,34 ± 0,08, sedangkan perlakuan 

pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,2 % (L0P1) mempunyai pH 

usus tertinggi sebesar 5,90 ± 0,08. Pada perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat terenkapsulasi, pH usus terendah diakibatkan 

oleh perlakuan pakan dengan L1P4 (perlakuan pakan dengan penambahan 

asam laktat terenkapsulasi 0,8 %) yaitu sebesar 4,95 ± 0,14 , sedangkan 

pH usus tertinggi diakibatkan oleh perlakuan L1P1 (penambahan asam 

laktat terenkapsulasi 0,2 %) yaitu sebesar 5,74 ± 0,05. Secara umum 

penambahan asam laktat terenkapsulasi 0,8 % (L1P4) menyebabkan pH 

usus terendah, sedangkan perlakuan pakan dengan penambahan asam 

laktat cair 0,2 % (L0P1) menyebabkan pH tertinggi dari semua perlakuan 

yaitu sebesar 5,90 ± 0,08. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 2. dapat diketahui 

bahwa level penggunaan asam laktat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH usus jika dibandingkan dengan pH usus ayam 

pedaging yang diberi pakan basal (5,36 ± 0,13). Semakin tinggi level 

penggunaan asam laktat, maka semakin rendah pH usus halus. Hal ini 

diduga karena asam laktat yang ditambahkan pada pakan dapat 
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menurunkan pH saluran usus halus. pH saluran pencernaan yang rendah 

dapat menyebabkan mikroba patogen tidak bertahan hidup dan 

meningkatkan pertumbuhan bakteri non patogen, sehingga proses 

pencernaan dan penyerapan zat makanan menjadi lebih optimal. Hal ini 

sejajar dengan Farner (1960) yang disitasi oleh Nuraini dkk. (2005) 

menyatakan bahwa pH saluran pencernaan yang asam lebih baik karena 

pada kondisi asam bakteri yang dominan adalah bakteri non patogen yang 

berguna untuk proses pencernaan.  

Dari nilai rata-rata pH isi usus halus menunjukkan bahwa pH usus 

halus tidak terpengaruh oleh penambahan asam laktat pada pakan. Tidak 

adanya perbedaan pH yang mencolok diduga bahwa ayam pedaging 

mampu mengatur kondisi keseimbangan asam-basa walaupun diberi asam 

laktat. Kondisi pH yang terlalu asam atau terlalu basa dalam saluran 

pencernanan akan menyebabkan penyerapan zat makanan menjadi kurang 

optimal. 

 

4.2.2  Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat yang Tersarang pada 
Bentuk Terhadap Viskositas Usus (cps) 

 
Berdasarkan rata-rata viskositas usus pada Tabel 4. menunjukkan 

bahwa perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,6 % (L0P3) 

mempunyai  viskositas usus terendah yaitu 1,017 ± 0,01, sedangkan 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,8 % (L0P4) 

mempunyai viskositas usus tertinggi sebesar 1,03 ± 0,03. Pada perlakuan 

pakan dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi, viskositas usus 
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terendah terdapat pada perlakuan L1P1 (perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat terenkapsulasi 0,2 %) yaitu sebesar 1,02 ± 0,01 , 

sedangkan viskositas usus tertinggi terdapat pada perlakuan L1P4 

(penambahan asam laktat terenkapsulasi 0,8 %) yaitu sebesar 1,02 ± 0,01. 

Penambahan asam laktat cair 0,6 %  (L0P3) menyebabkan viskositas usus 

terendah, sedangkan perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 

0,8 % (L0P4) menyebabkan viskositas tertinggi dari semua perlakuan yaitu 

sebesar 1,03 ± 0,03. 

Berdasarkan rata-rata viskositas isi usus halus dapat diketahui bahwa 

secara umum viskositas isi usus halus ayam pedaging yang diberi asam 

laktat baik dalam bentuk cair maupun terenkapsulasi lebih rendah 

dibandingkan ayam yang diberi pakan basal (1,04 ± 0,01). Viskositas usus 

halus yang semakin rendah mencerminkan proses pencernaan yang 

semakin  baik. 

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 3. menunjukkan bahwa 

level penggunaan asam laktat memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap viskositas usus jika dibandingkan dengan ayam 

pedaging yang diberi pakan basal. Hal ini sejajar dengan Bird (2006) 

karena peningkatan viskositas saluran pencernaan tidak dipengaruhi oleh 

asam laktat, tetapi dipengaruhi oleh NSPs (Non Starch Polysaccharides) 

yang larut dalam air. Kandungan NSPs pada pakan berkorelasi negatif 

dengan energi metabolis pakan dan berkorelasi positif dengan viskositas 
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usus. Viskositas usus berpengaruh terbalik dengan penggunaan zat 

makanan dan penampilan produksi.  

Jumlah bakteri patogen yang tinggi berarti aktivitas bakteri patogen 

juga semakin tinggi. Sejajar dengan Sakata (1987) yang disitasi oleh 

Moharrery and Mohammadpour (2005) menyatakan bahwa peningkatan 

aktivitas bakteri patogen dapat meningkatkan viskositas usus. 

Asam laktat yang ditambahkan pada pakan menciptakan kondisi usus 

yang asam. Sejajar dengan Spring (2006) yang menyatakan bahwa pada 

kondisi asam jumlah bakteri patogen berkurang. Jumlah bakteri patogen 

yang tinggi berarti aktivitas bakteri patogen juga semakin tinggi. Sejajar 

dengan Sakata (1987) yang disitasi oleh Moharrery and Mohammadpour 

(2005) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas bakteri patogen dapat 

meningkatkan viskositas usus. 

 Jumlah bakteri yang tidak seimbang di usus dapat meningkatkan 

fermentasi dan dapat menyebabkan efek negatif terhadap viskositas isi 

usus (Bird, 2006). Efek negatif yang ditimbulkan jika viskositas usus halus 

meningkat adalah dapat mengurangi efisiensi pencernaan dengan 

memperlambat laju difusi endogenous untuk bereaksi dengan substrat dan 

nutrisi serta memampatkan penyerapan dalam villi dinding usus halus 

(Wanasuria, 2003 yang disitasi oleh kuswaji, 2005).  

Hal ini sejajar dengan Sieo et al. (2005) yang menyatakan bahwa 

suplementasi  Lactobacillus pada pakan dapat mengurangi viskositas isi 
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usus halus sebesar 46 % dibandingkan dengan yang diberi pakan tanpa 

suplementasi Lactobacillus. 

 

4.2.3  Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat yang Tersarang pada 
Bentuk Terhadap Jumlah Villi Usus (unit/transversal cut) 

 
Berdasarkan rata-rata jumlah villi pada Tabel 4. dapat diketahui 

bahwa perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,2 % (L0P1) 

mempunyai jumlah villi paling sedikit yaitu sebesar 50,67 ± 0,02 

unit/transversal cut, sedangkan penambahan asam laktat cair 0,6 % (L0P3) 

mempunyai jumlah villi terbanyak yaitu sebesar 60,33 ± 0,05 

unit/transversal cut. Pada penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi, 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 0,4 % (L1P2) 

mempunyai jumlah villi paling sedikit yaitu 55,00 ± 0,01 unit/transversal 

cut, sedangkan perlakuan L1P3 mempunyai jumlah villi terbanyak (61,67 ± 

0,02 unit/transversal cut). Perlakuan pakan dengan penambahan asam 

laktat cair 0,2 % (L0P1) mempunyai jumlah villi paling sedikit dari semua 

perlakuan, sedangkan perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 

terenkapsulasi 0,6 % (L1P3)  mempunyai jumlah villi terbanyak dari semua 

perlakuan (61,67 ± 0,02 unit/transversal cut).  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa level 

penggunaan asam laktat memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

jumlah villi usus halus. Jumlah villi usus pada perlakuan pakan dengan 

penambahan asam laktat menunjukkan hasil yang lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah villi usus ayam pedaging yang diberi pakan 
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basal (54,67 ± 0,01 unit/transversal cut).  Hal ini diduga karena pada 

kondisi asam jumlah bakteri patogen berkurang. Sejajar dengan Pelicano 

et al. (2006) asam organik dapat mencegah terjadinya kerusakan mukosa 

usus akibat serangan bakteri patogen seperti Salmonella enteritidis. Sakata 

(1987) yang disitasi oleh Moharrery and mohammadpour (2005) yang 

menyatakan bahwa peningkatan aktivitas bakteri di saluran pencernaan 

dapat mempengaruhi morfologi dinding saluran pencernaan. Akibat 

berkurangnya bakteri patogen dalam usus maka semakin sedikit villi yang 

dirusak oleh bakteri tersebut. 

 

4.2.4  Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat yang Tersarang pada 
Bentuk Terhadap Panjang Villi Usus (μm) 

 
Berdasarkan rata-rata panjang villi pada Tabel 4. dapat diketahui 

bahwa perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat cair 0,2 % (L0P1) 

mempunyai panjang villi terendah yaitu sebesar 110,67 ± 0,04 μm, 

sedangkan perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 0,8 % (L0P4) 

mempunyai panjang villi terpanjang yaitu sebesar 124,67 ± 0,04 μm. Pada 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi 0,2 % 

(L1P1) mempunyai panjang villi terpendek 123,33 ± 0,05 μm, sedangkan 

perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat 0,6 % (L1P3) 

mempunyai panjang villi terpanjang yaitu 168,00 ± 0,07 μm. Dari seluruh 

perlakuan, perlakuan L0P1  mempunyai panjang villi terpendek dan 

perlakuan L1P3 mempunyai panjang villi terpanjang. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asam laktat cair dan 
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terenkapsulasi mempunyai panjang villi yang lebih baik dibandingkan 

pakan basal (110,00  ±  0,10 μm). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa level 

penggunaan asam laktat memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

panjang villi usus halus. Hal ini sejajar dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pelicano et al. (2006) bahwa penambahan prebiotik dan asam organik 

dapat menambah panjang villi ileum. Penambahan asam laktat dalam 

pakan dapat menurunkan pH lumen usus, kemudian bersama zat 

antibakteri dan enzim yang dihasilkan oleh bakteri akan menghambat 

bakteri patogen yang sensitif terhadap pH rendah, seperti Eschericia coli, 

Clostridium sp dan Salmonella. Pada kondisi yang lebih asam jumlah 

bakteri patogen menjadi berkurang dan jumlah bakteri non patogen 

meningkat. Kondisi ini dapat menurunkan kejadian infeksi di usus dan 

menstimulasi perkembangan panjang villi usus (Pelicano et al., 2006). 

Spring (2006) menambahkan bahwa villi usus yang semakin panjang 

menunjukkan bahwa permukaan mukosa usus lebih absorbtif dalam proses 

pencernaan. 

 35



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Asam laktat bentuk terenkapsulasi cenderung memberikan pengaruh yang 

lebih efektif terhadap karakteristik usus ayam pedaging dibandingkan 

bentuk cair. 

2. Perlakuan pakan dengan penambahan asam laktat terenkapsulasi sebesar   

0,6 % memberikan hasil yang terbaik terhadap karakteristik usus ayam 

pedaging. 

5.2 Saran 

Penggunaan asam laktat sebagai aditif pakan ayam pedaging disarankan 

dalam bentuk enkapsulasi pada level 0,6 %. 
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Lampiran 1. Skema Penelitian 
 
 

Asam Laktat 

20% Asam Laktat : 80% Aquadest 

Penyaringan 

Asam laktat cair 

30,3 % Larutan Asam laktat + 60,6 % Maltodekstrin 

Homogenisasi 

Pengeringan dengan oven vacuum 120 ˚C 900 MBar 

Asam laktat 
terenkapsulasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

karakteristik Usus Ayam Pedaging  

Sebagai aditif pakan perlakuan  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Viskositas 
Usus 
(cps) 

Jumlah Villi Usus 
(unit/transversal 

cut) 

Panjang Villi 
Usus (μm) 

pH Usus 
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Lampiran 2. Standar  Bobot Badan (g/ ekor) dan Koefisien Keragaman Ayam 
Pedaging Umur 1 Hari yang Digunakan Selama Penelitian 

 

 Ayam Ke- Bobot Badan (g/ekor) x -   x¯ (x - x¯)2 
1 44,70 1,40 1,95 
2 39,40 -3,90 15,23 
3 40,20 -3,10 9,62 
4 42,40 -0,90 0,81 
5 42,50 -0,80 0,64 
6 39,20 -4,10 16,83 
7 44,00 0,70 0,49 
8 40,80 -2,50 6,26 
9 39,40 -3,90 15,23 
10 40,70 -2,60 6,77 
11 41,70 -1,60 2,57 
12 42,40 -0,90 0,81 
13 44,20 0,90 0,81 
14 44,10 0,80 0,64 
15 48,30 5,00 24,98 
16 41,20 -2,10 4,42 
17 47,20 3,90 15,19 
18 50,30 7,00 48,97 
19 42,50 -0,80 0,64 
20 47,00 3,70 13,68 
21 41,90 -1,40 1,97 
22 45,40 2,10 4,40 
23 45,00 1,70 2,88 
24 43,10 -0,20 0,04 
25 40,40 -2,90 8,42 
26 43,40 0,10 0,01 
27 46,30 3,00 8,99 
28 41,10 -2,20 4,85 
29 44,70 1,40 1,95 
30 43,60 0,30 0,09 
31 38,90 -4,40 19,38 
32 43,90 0,60 0,36 
33 42,40 -0,90 0,81 
34 40,70 -2,60 6,77 
35 41,60 -1,70 2,90 
36 39,60 -3,70 13,70 
37 47,40 4,10 16,79 
38 47,00 3,70 13,68 
39 49,30 6,00 35,98 
40 43,80 0,50 0,25 
41 47,10 3,80 14,42 
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Ayam Ke- Bobot Badan (g/ekor) x -   x¯ (x - x¯)2 
42 46,40 3,10 9,60 
43 43,10 -0,20 0,04 
44 42,90 -0,40 0,16 
45 47,60 4,30 18,47 
46 42,00 -1,30 1,70 
47 43,40 0,10 0,01 
48 45,20 1,90 3,60 
49 43,30 0,00 0,00 
50 44,10 0,80 0,64 
51 41,60 -1,70 2,90 
52 44,20 0,90 0,81 
53 41,90 -1,40 1,97 
54 41,10 -2,20 4,85 
55 38,00 -5,30 28,11 
56 40,70 -2,60 6,77 
57 41,20 -2,10 4,42 
58 46,00 2,70 7,28 
59 39,60 -3,70 13,70 
60 39,30 -4,00 16,02 
61 46,40 3,10 9,60 
62 41,60 -1,70 2,90 
63 44,60 1,30 1,68 
64 40,80 -2,50 6,26 
65 44,70 1,40 1,95 
66 41,00 -2,30 5,30 
67 47,80 4,50 20,23 
68 40,00 -3,30 10,90 
69 47,50 4,20 17,62 
70 42,20 -1,10 1,21 
71 44,00 0,70 0,49 
72 42,40 -0,90 0,81 
73 43,40 0,10 0,01 
74 44,20 0,90 0,81 
75 44,60 1,30 1,68 
76 44,20 0,90 0,81 
77 43,20 -0,10 0,01 
78 40,80 -2,50 6,26 
79 44,60 1,30 1,68 
80 39,60 -3,70 13,70 
81 47,60 4,30 18,47 
82 41,90 -1,40 1,97 
83 40,00 -3,30 10,90 
84 42,70 -0,60 0,36 
85 42,00 -1,30 1,70 
86 39,50 -3,80 14,46 
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Ayam Ke- Bobot Badan (g/ekor) x -   x¯ (x - x¯)2 
87 40,60 -2,70 7,30 
88 48,00 4,70 22,07 
89 46,30 3,00 8,99 
90 38,20 -5,10 26,03 
91 44,00 0,70 0,49 
92 42,80 -0,50 0,25 
93 39,10 -4,20 17,66 
94 51,80 8,50 72,22 
95 47,00 3,70 13,68 
96 48,60 5,30 28,07 
97 40,20 -3,10 9,62 
98 42,80 -0,50 0,25 
99 47,50 4,20 17,62 
100 41,60 -1,70 2,90 
101 41,40 -1,84 3,37 
102 43,70 0,46 0,21 
103 49,30 6,06 36,76 
104 41,90 -1,34 1,79 
105 44,70 1,46 2,14 
106 38,20 -5,04 25,37 
107 42,60 -0,64 0,41 
108 37,60 -5,64 31,78 

Total 4669,60 0,00 947,39 
Rata-rata 43,24     

 

Sd rata-rata = 
( )

1

2

−
−∑

n
xx

                

  = 
107

39,9447   

  =  2,98 

Koefisien Keragaman (KK) =  
rataXrata
rataSdrata

−
−  X 100 %              

  
    =  

24,43
98,2  X 100 %  

    =   6,89 % 

Keterangan : hasil koefisien keragaman menunjukkan bahwa materi yang 

digunakan dikatakan seragam karena mempunyai KK kurang dari 10 %. 
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Lampiran 3. Komposisi Topmix 
 

Komposisi Jumlah 
Vitamin A 
Vitamin D 
Vitamin E 
Vitamin K 
Vitamin B1 
Vitamin B2 
Vitamin B8 
Vitamin B12 
Vitamin C 
Kalsium D Pantotenat 
Niasin 
Kolin klorit 
Metionin 
Lisin 
Mangan 
Iron 
Iodin 
Zinc 
Kobalt 
Zinc bacitracin 

12000000 IU 
2000000 IU 

8000 IU 
2000 mg 
2000 mg 
5000 mg 
5000 mg 
12000 mg 
25000 mg 
6000 mg 
45000 mg 
10000 mg 
30000 mg 
30000 mg 
120000 mg 
20000 mg 
200 mg 

100000 mg 
200 mg 
4000 mg 

 

 44



Lampiran 4. Analisis Statistik untuk pH 
 
Bentuk Cair Enkapsulasi 
Ulangan L0P1 L0P2 L0P3 L0P4 L1P1 L1P2 L1P3 L1P4

U1 5,85 5,64 5,34 5,73 5,71 5,52 5,67 5,03 
U2 5,86 5,67 5,42 5,78 5,80 5,60 5,71 5,04 
U3 6,00 5,69 5,25 5,83 5,72 5,44 5,68 4,79 

Jumlah 17,71 17,00 16,01 17,34 17,23 16,56 17,06 14,86 
Rataan 5,90 5,67 5,34 5,78 5,74 5,52 5,69 4,95 
SD 0,08 0,02 0,08 0,05 0,05 0,08 0,02 0,14 

 
 

Bentuk Perlakuan Ulangan  Total Jumlah 
    U1 U2 U3   (U12+U22+U32)

L0P1 5,85 5,86 6,00 17,71 104,56 
L0P2 5,64 5,67 5,69 17,00 96,33 
L0P3 5,34 5,42 5,25 16,01 85,45 

Cair 
 

L0P4 5,73 5,78 5,83 17,34 100,23 
          68,06 386,58 

L1P1 5,71 5,8 5,72 17,23 98,96 
L1P2 5,52 5,6 5,44 16,56 91,42 
L1P3 5,67 5,71 5,68 17,06 97,01 

Enkapsulasi 

L1P4 5,03 5,04 4,79 14,86 73,65 
 Jumlah         65,71 361,05 
 Jumlah Total         133,77 747,63 

 
Standart Deviasi   

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2  

 
Faktor Koreksi 
 

FK = 
axbxc

r

k

b

j

a

i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

=== 111
 

 
=  (133,77)2

      2 x 3 x 4 

 =  745,60 
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Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 

JKT  = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK    

JKT  = (5,852 + ……+ 4,792 ) – 745,60 

         = 2,03 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 
 

JKB  = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

===

2

111
  

    

         = 
34

)86,14.........23,17()34,17........71,17( 22

x
+++++ – 745,60 

        
 = 0,23 
 
Jumlah Kuadrat Level ( JKL ) Cair 
 

JK (L-C)    = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
    

   
  = (17,712  +……+ 17,342)  –  68,062

                                      3                           4 x 3 
   
  = 0,53 
 
Jumlah Kuadrat Level ( JKL ) Enkapsulasi 
 

JK (L-E)   = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
     

  
 = (17,232  +……+ 14,862)  –  65,712 

    3                         4 x 3 

  = 1,17 
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Jumlah Kuadrat Level - Bentuk  (JK(L-Bentuk) ) 

JK(L-Bentuk)   = JK (L-C) + JK (L-E) 

      = 0,53 +  1,17 
   
   = 1,71 
 

Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  

JKG  = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

JKG  = 2,03 – 1,71 – 0,23 

 = 0,09 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B  = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

   

     = 
17

71,1
−

 

     
      = 0,28 
 
Kuadrat Tengah Galat ( KTG ) 
 

KTG = 
)1r(t

JKG
−

 

 

KTG = 
)13(8

09,0
−

   

 
 = 0,01 
 
F hitung Bentuk 
 

Fhit  = 
)( BLKT

KTB
−

 

 

  = 
28,0
23,0   

  = 0,81 
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Fhit (L-Bentuk) =  ( )
KTGalat

BLKT −  

 

      =
01,0
28,0  

 
 = 48,70 
 
Analisis Ragam untuk pH 
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 
Bentuk 1 0,23 0,23 0,81 4,49 8,53 
(L-B) 6 1,71 0,28 48,70** 2,74 4,2 
Galat 16 0,09 0,01    
Total  23 2,03         

Keterangan: ** : Fhit > F 0,01 berarti perlakuan level penggunaan asam laktat  memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap pH usus 

 
 
UJI JARAK BERGANDA DUNCAN’S 

SE = 

U
KTG  

= 

3
06,0  

=  0,14 
 
 

JNT = JND x SE 
 
 = 4,13 x  0,14 
 
 =  0,58 
 

 2 3 4 
JND 1% 
JNT 1% 

4,13 
0,58 

4,34 
0,61 

4,45 
0,62 
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Bentuk Asam Kode Rata-rata Notasi 

Cair 

L0P1 
L0P2
L0P3
L0P4

5,34 
5,67 
5,78 
5,90 

a 
a 
a 
a 

Enkapsulasi 

L1P1 
L1P2 
L1P3 
L1P4

4,95 
5,52 
5,69 
5,74 

a 
  ab 
    b 
    b 
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Lampiran 5. Analisis Statistik untuk Viskositas Usus (cps) 
 
Bentuk Cair Enkapsulasi 
Ulangan L0P1 L0P2 L0P3 L0P4 L1P1 L1P2 L1P3 L1P4

U1 1,0267 1,0207 1,0304 1,0223 1,0118 1,0151 1,0183 1,0214
U2 1,0087 1,0128 1,0050 1,0017 1,0263 1,0298 1,0332 1,0138
U3 1,0172 1,0256 1,0156 1,0556 1,0140 1,0139 1,0138 1,0364

Jumlah 3,0526 3,0591 3,051 3,0796 3,0521 3,0588 3,0653 3,0716
Rataan 1,0175 1,0197 1,0170 1,0265 1,0174 1,0224 1,0217 1,0239
Sd 0,0090 0,0065 0,0128 0,0272 0,0078 0,0088 0,0101 0,0115

 
 

Bentuk Perlakuan Ulangan  Total Jumlah 
    U1 U2 U3   (U12+U22+U32) 

L0P1 1,0267 1,0087 1,0172 3,0526 3,10628 
L0P2 1,0207 1,0128 1,0256 3,0591 3,11945 
L0P3 1,0304 1,0050 1,0156 3,051 3,10319 

Cair 

L0P4 1,0284 1,0141 1,0290 3,0715 3,14485 
          12,2342 12,4738 

L1P1 1,0118 1,0263 1,0140 3,0521 3,10523 
L1P2 1,0151 1,0298 1,0139 3,0588 3,11891 
L1P3 1,0183 1,0332 1,0138 3,0653 3,13223 

Enkapsulasi 

L1P4 1,0214 1,0138 1,0364 3,0716 3,14517 
 Total         12,2478 12,5015 
Jumlah total         24,482 24,9753 

 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2    

 
Faktor Koreksi 
 

FK = 
axbxc

r

k

b

j

a

i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

=== 111
    

 
= (24,4820)2

      2 x 3 x 4 
  

=  24,973680 
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Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 

JKT  = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK    

JKT  = (1,02672 + ……+ 1,03642 ) – 24,973680 

         = 0,001628 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB  = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

===

2

111
      

  

        = 
34

)0716,3.........0521,3()0715,3........0526,3( 22

x
+++++ – 24,973680 

   
     = 0,000008 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL ) Cair 

JK (L-C)  = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
    

 
  = (3,05262  +…….+ 3,07152) – 12,23422

                                             3                         4 x 3 
 
  = 0,000087 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL) Enkapsulasi 

 

JK (L-E)   = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
     

 
 = (3,05212  +…….+ 3,07162) – 12,24782 

3                       4 x 3 

  = 0,000070 
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Jumlah Kuadrat Level - Bentuk  (JK(L-Bentuk) ) 

JK(L-Bentuk)   = JK (K-C) + JK (K-E) 

      = 0,000087 + 0,000070 

   = 0,000157 

Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  

JKG  = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

JKG  = 0,001628  -  0,000157 -  0,000008 

 = 0,001463 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B  = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

    = 
17

000157,0
−

 

      = 0,000026 
 
Kuadrat Tengah Galat ( KTG ) 
 

KTG = 
)1r(t

JKG
−

 

 

 = 
)13(8

001463,0
−

   

 
 = 0,000091 

F hitung Bentuk 
 

Fhit  = 
)( BLKT

KTB
−

 

 

 = 
000026,0
000008,0   

 
 = 0,307692 
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Fhit (L-Bentuk) =  ( )
KTGalat

BLKT −  

 

      = 
000091,0
000026,0  

 
 = 0,286593  
 
Analisis Ragam untuk Viskositas (cps) 
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Bentuk 1 0,000008 0,000008 0,307692 4,49 8,53 
(L-B) 6 0,000157 0,000026 0,286593 2,74 4,2 
Galat 16 0,001463 0,000091    
Total  23 0,001628         
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Lampiran 6. Analisis Statistik untuk Jumlah Vili (Unit / transversal cut) 

 
Bentuk Cair Enkapsulasi 
Ulangan L0P1 L0P2 L0P3 L0P4 L1P1 L1P2 L1P3 L1P4

U1 53 59 60 54 54 56 63 60 
U2 49 58 61 54 59 54 59 60 
U3 50 60 60 64 63 55 63 61 

Jumlah 152 177 181 172 176 165 185 181 
Rataan 50,67 59,00 60,33 57,33 58,67 55,00 61,67 60,33 
Sd 2,08 1,00 0,58 5,77 4,51 1,00 2,31 0,58 

 
 

Ulangan Bentuk 
 

Perlakuan 
 U1 U2 U3 

 Jumlah 
  

Total 
 (U1+U2+U3)

L0P1 53 49 50 152 7710 
L0P2 59 58 60 177 10445 
L0P3 60 61 60 181 10921 Cair 

L0P4 54 54 64 172 9928 
          682 39004 

L1P1 54 59 63 176 10366 
L1P2 56 54 55 165 9077 
L1P3 63 59 63 185 11419 

 
Enkapsulasi 

 L1P4 60 60 61 181 10921 
 Jumlah         707 41783 
 Jumlah total         1389 80787 

 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2    

 
Faktor Koreksi 
 

FK = 
axbxc

r

k

b

j

a

i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

=== 111
    

 
=  (1389)2

    2 x 3 x 4 
  

=  80388,37 
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Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 

JKT  = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK    

JKT  = (532 + ……+ 612 ) – 80388,37 

         = 398,62 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB  = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

===

2

111
      

         = 
34

)181.........176()172........152( 22

x
+++++ – 80388,37 

       = 26,04 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL ) Cair 

JK (L-C)  = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
    

  = (1522  +…….+ 1722) – 6822

                                     3                    4 x 3 
  = 165,67 
 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL) Enkapsulasi 

JK (L-E)   = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
     

 = (1762  +…….+ 1812) –7072 

3                    4 x 3 

  = 74,92 

Jumlah Kuadrat Level - Bentuk  (JK(L-Bentuk) ) 

JK(L-Bentuk)   = JK (K-C) + JK (K-E) 

      = 165,67 + 74,92 

   = 240,58 
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Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  

JKG  = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

JKG  = 398,62  -  240,58 -  26,04 

 = 132 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

 

KTL-B  = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

    = 
17
58,240

−
 

      = 40,10 

 

Kuadrat Tengah Galat ( KTG ) 

KTG = 
)1r(t

JKG
−

 

KTG = 
)13(8

132
−

   

 = 8,25 

F hitung Bentuk 

Fhit  = 
)( BLKT

KTB
−

 

 = 
10,40
04,26   

 = 0,65 

 

Fhit (L-Bentuk) =  ( )
KTGalat

BLKT −  

      = 
25,8
10,40  

 = 4,86  
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Analisis Ragam untuk Jumlah Villi Usus (Unit/transversal cut) 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Bentuk 1 26,04 26,04 0,65 4,49 8,53 
(L-B) 6 240,58 40,10 4,86** 2,74 4,2 
Galat 16 132,00 8,25    
Total  23 398,62     

Keterangan: ** : Fhit > F 0,05  berarti perlakuan level penggunaan asam laktat memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah vili usus. 

 
 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN’S 
 

SE = 
U

KTG  

= 
3
250,8  

=  1,658 
 

JNT = JND x SE 
 
 = 4,13 x  1,66 
 
 =  6,85 
 

 2 3 4 
JND 1% 
JNT 1% 

4,13 
6,85 

4,34 
7,19 

4,45 
7,38 

 
 

Bentuk Asam Kode Rata-rata Notasi 

Cair 

L0P1 
L0P2
L0P3
L0P4

50,67 
57,33 
59,00 
60,33 

a 
ab 
  b 
  b 

Enkapsulasi 

L1P1 
L1P2 
L1P3 
L1P4

55,00 
58,67 
60,33 
61,66 

a 
a 
a 
a 
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Lampiran 7. Analisis Statistik untuk Panjang Villi (μm) 
 
Bentuk Cair Enkapsulasi 
Ulangan L0P1 L0P2 L0P3 L0P4 L1P1 L1P2 L1P3 L1P4

U1 106 96 120 122 120 132 164 152 
U2 112 100 130 130 120 136 176 150 
U3 114 142 100 122 130 140 164 160 

Jumlah 332 338 350 374 370 408 504 462 
Rataan 110,67 112,67 116,67 124,67 123,33 136,00 168,00 154,00 
Sd 4,16 25,48 15,27 4,62 5,77 4,00 6,93 5,29 

 
 
 

Ulangan Total Bentuk 
 

Perlakuan 
 U1 U2 U3 

 Jumlah 
  (U1+U2+U3)

L0P1 106 112 114 332 36776 
L0P2 96 100 142 338 39380 
L0P3 120 130 100 350 41300 

 
Cair 

 
L0P4 122 130 122 374 46668 

          1394 164124 
L1P1 120 120 130 370 45700 
L1P2 132 136 140 408 55520 
L1P3 164 176 164 504 84768 

Enkapsulasi 

L1P4 152 150 160 462 71204 
 Jumlah         1744 257192 
 Jumlah total         3138 421316 

 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2    

 
Faktor Koreksi 
 

FK = 
axbxc

r

k

b

j

a

i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

=== 111
    

 
=  (3138)2

    2 x 3 x 4 
  

=  410293,50 
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Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 

JKT  = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK    

JKT  = (1062 + ……+ 1602 ) – 410293,50 

         = 11022,50 

 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB  = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

===

2

111
      

         = 
34

)462.........370()374........332( 22

x
+++++ – 410293,50 

       = 5104,17 

 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL ) Cair 

JK (L-C)  = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
    

  = (3322  +……+ 3742) – 13942

                                    3                      4 x 3 
  = 345 

Jumlah Kuadrat Level ( JKL) Enkapsulasi 

JK (L-E)   = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
     

 = (3702  +……+ 4622) – 17442 

3                     4 x 3 

  = 3480 

 

Jumlah Kuadrat Level - Bentuk  (JK(L-Bentuk) ) 

JK(L-Bentuk)   = JK (L-C) + JK (L-E) 

      = 345 + 3480 

   = 3825 
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Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  

JKG  = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

JKG  = 11022,50  -  38250 -  5104,17 

 = 2093,33 

 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B  = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

    = 
17

3825
−

 

      = 637,5 

 

Kuadrat Tengah Galat ( KTG ) 

KTG = 
)1r(t

JKG
−

 

 = 
)13(8

33,2093
−

   

 = 130,83 

F hitung Bentuk 

Fhit  = 
)( BLKT

KTB
−

 

 = 
50,637
17,5104   

 = 8,01 

 

Fhit (L-Bentuk) =  ( )
KTGalat

BLKT −  

      = 
83,130
50,637  

 = 4,87  
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Analisis Ragam untuk Panjang Vili Usus (μm) 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 
Bentuk 1 5104,17 5104,17 8,01* 4,49 8,53 
(L-B) 6 3825,00 637,50 4,87** 2,74 4,2 
Galat 16 2093,33 130,83    
Total  23 11022,50     

Keterangan: ** : Fhit > F 0,01 berarti perlakuan level penggunaan asam laktat memberikan
 pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang vili usus  

*   :  Fhit > F 0,05  berarti perlakuan bentuk asam laktat memberikan pengaruh yang
 nyata terhadap panjang vili usus 

 
UJI JARAK BERGANDA DUNCAN’S 

SE = 
U

KTG  

= 
3

83,130  

=  6,60 
 
 

JNT = JND x SE 
 
 = 4,13 x  6,60 
 
 =  27,27 
 
 

 2 3 4 
JND 1% 
JNT 1% 

4,13 
27,27 

4,34 
28,66 

4,45 
29,39 

 
 
 

Bentuk Asam Kode Rata-rata Notasi 

Cair 

L0P1 
L0P2
L0P3
L0P4

110,67 
112,67 
116,67 
124,67 

a 
a 
a 
a 

Enkapsulasi 

L1P1 
L1P2 
L1P3 
L1P4

123,33 
136,00 
154,00 
168,00 

a 
ab 

    bc 
      c 
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ANALISIS BENTUK 

SE = 
bxu

BLKT )( −  

= 

12
5,637  

 
=  7,29 
 

JNT = JND x SE 
 
 = 3,46 x 7,29 
 
 =  25,22 
 

Bentuk Rata-rata Notasi 
Cair 

Enkapsulasi 
116,16 
145,33 

a 
b 
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