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THE EFFECT OF INCLUSION OF FERMENTED 
MOTHER LIQUOR (FML) IN FEED ON ENZYMATIC 

ACTIVITY AND INTESTINAL CHARACTERISTIC OF 
BROILER 

 
 

ABSTRACT 
 

Evi Sugiantoningsih 
 
 

Experiment aimed to the effect of incrementFermented 
Mother liquor (FML) in feed on enzyme activity and intestinal 
characteristic of broiler was conducted at Field Laboratory of 
Animal Husbandry Faculty, Brawijaya Univercity at Sumber 
Sekar village, Dau district, Batu regency.  

The material used for this experiment were 100 one-day-
old chick (DOC) of lohmann broiler chicks. Data was analisis 
by Anova from Completely Randomized Design (CRD) in 
four replications with five chicks each. The treatments were 0 
% FML (P0); 1.5 % FML (P1); 3 % FML (P2); 4.5 % FML (P3) 
and 6 % FML (P4) in feed. Duncan’s Multiple Range Test 
(P<0.05 or P<0.01) was used to test the significant of 
defference between means. The variables measured were 
enzymatic activity (amylase, protease and lipase) and 
intestinal characteristic of broiler (number of villi and villi 
lenght).  

The result of showed that using FML in feed on amylase, 
protease activity were significantly influenced (P<0.05). 
Lipase activity, number of villi and villi length were 
significantly influenced (P<0.01). The best result was achieved 
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by 6 % FML (P4) in feed. It can be concluded that increment 
of FML can be increasing protease activity, lipase activity, 
number of villi an villi lenght of broiler. 

Keywords : Enzymatic activity, intestinal characteristic, FML. 
and Broiler. 
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PENGARUH PENAMBAHANFERMENTED MOTHER 
LIQUOR (FML) DALAM PAKAN TERHADAP 

AKTIVITAS ENZIM DAN KARAKTERISTIK USUS 
HALUS AYAM PEDAGING 

 
Evi Sugiantoningsih 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 

sampai dengan 22 April 2011 di Laboratorium Lapang 
PeternakanSumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten 
Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan Fermented Mother Liquor 
(FML)dan level optimal FML dalam pakan terhadap 
aktivitas enzim(amilase, protease dan lipase) dan 
karakteristik usus halus (panjang dan jumlah villi) 
padaayam pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
100 ekor DOC ayam pedaging unsexed, strain lohmann 
dengan rata-rata berat bobotbadan 43,14 ± 3,02 g/ekor 
dan dipelihara selama 35 hari. Bahan pakan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jagung, konsentrat, 
bekatul dan FML yang disusun berdasarkan kebutuhan 
nutrien untuk ayam pedaging periode pemeliharaan 
(starter dan finisher), pakan dan air minum diberikan 
secara ad libitum. Pakan perlakuan yang diberikan adalah 
P0 (pakan basal tanpa FML), P1 (pakan basal + 1,5 % 
FML), P2 (pakan basal +3 % FML), P3 (pakan basal + 4,5 
% FML) dan P4 (pakan basal + 6 % FML). Kandang 
yang digunakan adalah kandang litter sebanyak 20 unit 
dengan ukuran 75 x 80 x 60 cm dengan alas sekam yang 
dilengkapi dop 25 watt sebagai pemanas dan penerang, 
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wadah pakan dan minum.Metode yang digunakan adalah 
percobaan lapang dalam Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan, masing-
masing ulanganada 5 ekor ayam. Apabila ada perbedaan 
diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s (UJBD). Variabel yang diamati 
adalah aktivitas enzim(amilase, protease dan lipase) dan 
karakteristik usus halus(panjang dan jumlah villi) 
padaayam pedaging.Usushalus yang ditelitiadalahbagian 
ileum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
FML yang diteliti dalam ayam pedaging meningkatkan 
secaranyata (P<0,05) terhadapaktivitas 
proteasedansangatnyata (P<0,01) terhadappanjangdan 
jumlah villi usus halus ayam pedaging, tetapi 
padabeberapaperlakuanmenurunkan aktivitas lipase. 
Penggunaan 6 % FML 
dalampakanmeningkatkanaktivitasenzimdankarakteristik
usushalusayampedaging yang terbaik.Dari 
hasilpenelitiandisarankanpenmabahan FML 
dalampakandapatdigunakansampai 6 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan usaha ternak ayam pedaging semakin penting 
dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat yang 
meningkat setiap tahun. Ternak ayam pedaging mempunyai 
pertumbuhan yang cepat, konsumsi pakan yang efisien dan 
biaya produksi yang lebih murah. Ayam pedaging merupakan 
ternak unggas yang dapat menghasilkan daging dalam waktu 
35 hari serta dapat mengkonversi makanan menjadi daging 
secara efisien. Salah satu faktor yang menentukan efisien 
tidaknya produksi ternak adalah jumlah pakan yang 
dikonsumsi untuk memproduksi satu kilogram berat badan 
(konversi pakan), semakin kecil rasionya berarti semakin 
efisien produksi ternak tersebut. Biaya produksi merupakan 
biaya terbesar dalam suatu usaha peternakan yaitu sekitar 60 - 
70 % berasal dari pakan dan selebihnya berasal dari biaya 
produksi lainnya (Arifien, 1997). Pakan merupakan suatu 
bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak dan mampu 
menyediakan nutrisi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
hidup pokok dan produksi (Blakely dan Bade , 1991). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
efisiensi pakan adalah menggunakan bahan tambahan atau 
bahan pakan altenatif dengan kandungan protein tinggi. Sejak 
pertengahan tahun 1998 saat Indonesia terjadi krisis ekonomi 
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beberapa peternak di daerah Mojokerto, Pasuruan dan Blitar 
(hasil survei lapang September 2007) telah menurunkan biaya 
pakan dengan memanfaatkan limbah industri sebagai bahan 
pakan ternak (Hernaman, 2005). Salah satu bahan pakan 
alternatif yang biasa digunakan sebagai bahan tambahan dalam 
pakan adalah Protein Sel Tunggal (PST), contohnya: 
Fermented Mother Liqour (FML). 

Protein Sel Tunggal (PST) adalah protein tinggi yang 
berasal dari mikroorganisme bersel satu, banyak mengandung 
asam nukleat dan mempunyai kandungan protein kasar sekitar 
50 – 73 %. PST tidak akan menyebabkan kanker 
(karsinogenik), mutasi gen (mutagenik) atau kelainan embrio 
(embriotoksis) terhadap kualitas unggas yang dihasilkan jika 
PST digunakan dalam pakan kurang dari 2,5 % (Anonymous, 
2003a). 

Fermented Mother Liquor merupakan hasil samping dari 
proses produksi mono sodium glutamat (MSG) yang 
berbentuk cairan. FML merupakan suatu bahan yang 
mengandung protein dan senyawa asam-asam amino bebas 
yang cukup tinggi (disajikan pada Tabel. 4). Pada Sapi 
pemberian FML dalam pakan dapat meningkatkan laju 
pertumbuhan mikroba rumen, sehingga akan meningkatkan 
kecernaan serat kasar dan pasokan asam amino yang 
dibutuhkan. Kandungan protein FML yang cukup tinggi dan 
berasal dari bahan utama cane mollases yang difermentasi 
dalam industri pengolahan pakan ternak, FML dapat 
diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif untuk 
memenuhi kebutuhan protein ayam pedaging (Anonymous, 
2009). 



3 

 

Pakan ayam dikatakan berkualitas dan bagus bila diberikan 
pada ayam pedaging, apabila pakan tersebut mengandung 
protein yang tinggi serta asam amino yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisi ayam pedaging selama 
pemeliharaan. FML memiliki kandungan Protein yang tinggi 
dan asam-asam amino yang dibutuhkan ayam pedaging untuk 
pertumbuhan dan produksi untuk itu FML dapat ditambahkan 
dalam pakan untuk meningkatkan nutrisi pakan bagi ayam 
pedaging. 

Berdasarkan uraian diatas perlu untuk dilakukan penelitian 
tentang pengaruh penambahan FML pada pakan ayam 
pedaging untuk mengetahui aktivitas enzim dan karakteristik 
usus halus ayam pedaging. FML memiliki kandungan protein 
yang tinggi dan senyawa-senyawa asam amino bebas yang 
dibutuhkan ayam pedaging untuk pertumbuhan dan 
berproduksi, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai pengaruhnya terhadap aktivitas enzim dan 
katakteristik usus halus ayam pedaging terutama untuk 
panjang dan jumlah villi. Peningkatan aktivitas enzim dan 
karakteristik usus pada ayam pedaging akan menunjukkan 
bahwa pakan tersebut mampu diserap dan dicerna secara 
optimal yang nantinya dapat meningkatkan bobot badan ayam 
yang akan menguntungkan bagi peternak karena dengan 
penambahan FML yang harganya Rp. 6000 dalam pakan 
murah dapat meningkatkan kandungan protein pakan.  
 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana 
pengaruh level penambahan FML dalam pakan terhadap 
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aktivitas enzim (amylase, protease dan lipase) dan 
karakteristik usus halus (panjang dan jumlah villi) pada ayam 
pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan FML dan mendapatkan 
level optimla penambahan FML dalam pakan terhadap 
aktivitas enzim (amylase, protease dan lipase) dan 
karakteristik usus halus (panjang dan jumlah villi) pada ayam 
pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi 
peternak dan mahasiswa peternakan tentang penambahan FML 
dalam pakan terhadap aktivitas enzim (amylase, protease dan 
lipase) dan karakteristik usus halus (panjang dan jumlah villi) 
pada ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan suatu bahan yang dapat dimakan dan 
dicerna oleh ternak dan mampu menyediakan nutrisi yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 
produksi (Blakely, dkk. 1991). Kebutuhan ternak akan pakan 
didasarkan pada kebutuhan berbagai nutrisi yang spesifik yaitu 
energi, protein, mineral, dan vitamin. Masing-masing nutrisi 
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mempunyai peranan tertentu di dalam pertumbuhan, produksi 
atau metabolisme. Pakan juga merupakan salah satu faktor 
utama dalam menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam 
pedaging disamping faktor bibit dan pengolahannya. 

Fermented Mother Liquor merupakan salah satu jenis PST 
yang bersumber dari limbah bumbu masak. FML dihasilkan 
dari proses fermentasi dengan bahan dasar molasses yang akan 
meningkatkan nutrien lainnya seperti vitamin dan asam-asam 
amino. Mikroba dapat pula mensintesa vitamin seperti niasin 
mikroorganisme bersifat katabolik atau memecah komponen-
komponen yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana 
sehingga lebih mudah diserap, contoh : pantotenat, riboflavin 
(B2), piridoksin, pro vitamin A dan vitamin lainnya 
(Anonymous, 2008a). 

Kandungan Protein FML yang cukup tinggi dan berasal 
dari bahan utama cane mollases yang difermentasi dalam 
industri pengolahan pakan ternak FML dapat diaplikasikan 
sebagai sumber protein alternatif untuk memenuhi kebutuhan 
protein ayam pedaging (Anonymous, 2009). Menurut 
Surisdiarto (1999) kebutuhan asam amino merupakan faktor 
pembatas utama pertumbuhan anak ayam, oleh karena itu 
pemenuhan kebutuhan asam amino pada ayam sangat penting 
agar dapat tumbuh dan berproduksi secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian 
tentang penambahan FML dalam pakan terhadap aktivitas 
enzim dan karakteristik usus halus ayam pedaging. 
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1.6 Hipotesis  

Penambahan FML dalam pakan dapat meningkatkan  
aktivitas enzim (amilase, protease dan lipase) dan karakteristik 
usus halus (jumlah dan panjang villi) pada ayam pedaging.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang 
dijual pada bobot tertentu, mempunyai pertumbuhan yang 
cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan pembentukan 
daging yang baik dan banyak. Ayam pedaging umumnya 
dipelihara dalam waktu 5 - 6 minggu dengan bobot tubuh 
antara 1,8 - 2,0 kg/ekor (Rasyaf, 2007). Berbagai strain unggul 
ayam pedaging banyak tersedia, salah satunya adalah 
Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna bulu putih, 
kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek dan 
besar. Pemeliharaan dalam waktu 35 hari dapat mencapai 
bobot badan hidup 1,7 kg/ekor (Anonymous, 2008b). 

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua 
periode yaitu periode awal dengan umur 1 - 3 minggu dan 
periode akhir dengan umur lebih dari 3 minggu (NRC, 1994). 
Ayam pedaging telah mengalam seleksi untuk dikondisikan 
tumbuh cepat dan efisien dalam pemakaian pakan. Pemberian 
pakan dilakukan secara ad libitum sebagai upaya untuk 
mempercepat pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan pasar 
(Anonymous, 2003b). 
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2.2 Saluran Pencernaan Ayam Pedaging 

Pencernaan adalah penguraian pakan kedalam zat-zat 
makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan 
digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh (Anggorodi, 1995). 
Ayam merupakan ternak non-ruminansia artinya, ternak yang 
mempunyai lambung sederhana atau monogastrik. Pada 
umumnya bagian-bagian penting dalam alat pencernaan adalah 
mulut, farings, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar. 
Makanan yang bergerak dari mulut sepanjang saluran 
pencernaan oleh gerakan peristaltik usus yang disebabkan 
karena adanya kontraksi otot disekeliling saluran (Tillman, 
Hartadi, Reksohadiprojo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 
1991). 

Bahan-bahan makanan didalam empedal mendapat proses 
pencernaan secara mekanis. Partikel-partikel yang besar secara 
mekanik akan diperkecil dengan tujuan mempermudah proses 
pencernaan enzimatis didalam mulut ataupun didalam saluran 
pencernaan berikutnya, untuk memudahkan proses pencernaan 
mekanik maupun enzimatis dalam mempersiapkan pakan 
ternak banyak dilakukan dengan menggiling bahan-bahan 
pakan (Parakkasi, 1990). 

Secara umum didalam saluran pencernaan unggas terdapat 
mikroorganisme yang bersifat pathogen dan non pathogen 
yang komposisinya terdiri dari biotik dan abiotik. 
Mikroorganisme yang bersifat non pathogen sangat 
menguntungkan ternak selama proses pencernaan berlangsung, 
sedangkan mikroorganisme pathogen dapat menimbulkan 
penyakit. Dalam keadaan normal, kedua mikroorganisme ini 
dalam keadaan seimbang, jumlah interaksi, simbiosis dan 
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kompetisi terjadi antara kedua mikroorganisme tersebut 
(Soeharsono, 1998 yang disitasi oleh Sjofjan, 2001). 

Saluran pencernaan unggas setelah penetasan secara cepat 
akan dikolonisasi oleh mikroorganisme. Dalam beberapa jam, 
Laktobacilli muncul dan hidup dalam crop, sementara itu 
didalam saluran pencernaan berikutnya (duodenum sampai 
sekum), Enterococcus faecalis menjadi spesies dominan dan 
disertai dengan Enterobacteria. Setelah tiga hari, Lactobacilli 
muncul dalam usus dan membentuk sebuah bagian utama pada 
sekum bersama dengan Clostridia, Colifrom dan Enterococci, 
namun hal tersebut membutuhkan waktu beberapa minggu 
(Smit, 1965; Barnes et al., 1980 yang disitasi oleh Wzallace, 
2000). 

 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan nutrisi untuk ayam tipe pedaging cukup 
beragam sesuai dengan tahap perkembangan ayam dan jenis 
ayam pedaging tersebut, apakah pedaging komersial, pulled 
brideer dan sebagainya. Kebutuhan makanan untuk ayam 
pedaging strain lohmann dapat menggunakan pakan lengkap 
ayam pedaging pada umur 1 - 21 hari dan pakan lengkap ayam 
pedaging setelah umur 21 hari atau dapat juga menggunakan 
konsentrat ayam pedaging dengan perbandingan konsentrat 40 
% : 60 % jagung untuk umur 1 - 21 hari dan konsentrat 30 % : 
jagung 60 % : bekatul 10 % untuk umur 22 hari dan 
seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 
kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino, lemak, 



10 

 

serat kasar serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 
2004). 

Ayam pedaging membutuhkan protein dan asam amino 
dengan kandungan yang cukup tinggi untuk pembentukan 
daging dan mempercepat pertumbuhannya (Anonymous, 
2003b). Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, 
penahan terhadap temperatur lingkungan yang tinggi, 
pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap benturan dari 
luar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K yang larut 
dalam lemak dan untuk meningkatkan palatabilitas pakan. 
Pemberian lemak dapat menurunkan laju makanan dalam 
saluran pencernaan sehingga makanan memperoleh 
kesempatan yang luas untuk dicerna dan diserap akan tetapi 
kandungan lemak yang berlebih dalam pakan dapat 
menyebabkan ketengikan dan dapat menyebabkan penurunan 
energi dalam pakan. Untuk penggemukan pada ternak unggas 
yang diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, 
melainkan karbohidrat (pati), hal ini dikarenakan pati mudah 
dicerna, diserap dan diubah menjadi lemak dalam tubuh 
unggas. 

Kebutuhan zat makanan dari ayam pedaging tergantung 
pada tipe ayam, umur, produksi, iklim dan kandang. 
Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC sampai 
umur potong dibagi menjadi dua bagian, yaitu starter (umur 0 
- 3 minggu) dan finisher (umur 3 - 6 minggu) (Astuti, 2005). 
Ayam pedaging memerlukan zat makanan untuk hidup pokok, 
pertumbuhan, dan berproduksi optimal dengan imbangan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan zat makanan 
untuk ayam pedaging cukup beragam sesuai dengan tahap 
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perkembangannya (Anonymous, 2003b) (disajikan pada Tabel 
1 dan 2). 

Tabel 1. Standar Kebutuhan Nutrien Ayam Pedaging. 
Zat Makanan  Periode                                

 Starter   Finisher 
EM (Kkal/Kg 3100 3200 
PK (%) 22 20 
LK (%) 5-8 5-8 
SK (%) 3-5 3-5 
Mineral   
Ca (%) 0, 9 - 1, 1 0, 9 - 1, 1 
P (%) 0, 7 - 0, 9 0, 7 - 0, 9 
N (%) 0,2 0,15 
K (%) 0,3 0,3 
Cl (%) 0,2 0,5 
Mn (ppm) (%) 60 60 
Zn (ppm) (%) 40 40 
Asam Amino   
Arginin (%) 1, 25 1,1 
Sistin (%) 0,4 0,34 
Isoleusin (%) 0,8 0,73 
Leusin (%) 1,2 1,09 
Lisin (%) 1,1 1 
Metionin (%) 0,5 0,38 

Sumber: Wahju, 2004. 

Rizal (2006) memaparkan bahwa serat kasar pada tanaman 
merupakan karbohidrat struktural yang terdiri dari selulosa, 
lignin, dan hemiselulosa yang hanya dapat dipecah oleh enzim 
selulose, oleh karena itu pemberiannya dalam pakan 3 – 6 % 
pada ayam pedaging. Serat kasar masih dibutuhkan dalam 
jumlah kecil pada unggas, yang berperan sebagai Bulky yaitu 
memperlancar pengeluaran feses. Vitamin dan mineral 
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dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi jika kebutuhannya 
tidak terpenuhi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan, 
produksi dan kesehatan ayam (Brinckamn, 1989). 

Tabel 2. Kebutuhan konsumsi pakan ayam pedaging.  
Umur (hari) Jumlah(gram/hari) 

0 – 7 17 
8 – 14 43 

15 – 21 66 
22 – 28 91 

29 – 35 111 
Sumber : Wahju, 2004 

Selain energi dan lemak, kebutuhan zat makanan oleh ayam 
pedaging adalah protein dan serat vitamin serta mineral. 
Protein adalah unsur pokok alat dan jaringan tubuh ternak 
unggas. Zat makanan tersebut diperlukan untuk pertumbuhan 
dan berproduksi. Menurut Wahju (2004) kebutuhan protein 
untuk ayam pedaging berkisar antara 20 - 23 %, selain itu serat 
juga dibutuhkan oleh ayam pedaging tetapi hanya berkisar 
antara 3 - 5 % dalam pakan. Pakan unggas hanya berperan 
sebagai bulky, yaitu untuk memperlancar pengeluaran manure. 
Kandungan serat kasar tinggi dalam pakan, maka ayam akan 
cepat merasa kenyang karena serat juga bersifat voluminous, 
yaitu menempati volume yang besar dalam alat pencernaan 
unggas namun tidak mempunyai kandungan zat makanan yang 
besar dan akan lebih mengembang jika terkena air (Rizal, 
2006). Kandungan bahan pakan masing-masing bahan dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Pada Masing-masing 
Bahan pakan. 
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Zat makanan Bahan Pakan 
Jagung Bekatul Konsentrat 

EM kkal/kg 3370 2860 2200-2400 

PK (%) 8,6 10,2 40-42 

LK (%) 3,9 7 3-7 

SK (%) 2 3 5-7 

Kalsium (Ca, %) 0,02 0,04 2-3 

Phospor (P, %) 0,1 0,16 1,2-1,6 

Sumber :    1. Wahju (2004)  
    2. Label Konsentrat Ayam Pedaging Produksi Japfa 

Comfeed Indonesia. 
 

 
2.4  Fermented Mother Liquor (FML) 

FML merupakan produk hasil samping dari proses 
produksi MSG yang berbentuk cair dari PT Ajinomoto 
Mojokerto. FML merupakan suatu bahan yang mengandung 
protein dan senyawa asam-asam amino bebas yang cukup 
tinggi. Pemberian FML pada pakan dapat meningkatkan laju 
pertumbuhan mikrobia rumen, sehingga akan meningkatkan 
kecernaan serat pakan dan pasokan asam amino yang 
dibutuhkan. Kandungan Protein yang cukup tinggi dan berasal 
dari bahan utama cane mollases yang difermentasi, dalam 
industri pengolahan pakan ternak FML dapat diaplikasikan 
sebagai sumber protein alternatif (Anonymous, 2009). 

FML dihasilkan dari proses pembuatan MSG melalui 
proses fermentasi (production fermenter) dari tetes gula 
(molases) oleh bakteri Brevibakterium laktofermentum, 
pertama-tama akan dihasilkan Asam Glutamat. Asam 
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Glutamat yang terjadi dari fermentasi ini, ditambahkan soda 
(Sodium Carbonate) sehingga akan terbentuk MSG. Proses 
fermentasi dapat meningkatkan zat-zat makanan seperti 
vitamin dan asam-asam amino (Jenie, 2000). 

Industri MSG menurut Sudargono (2003), pada dasarnya 
tidak menggunakan bahan baku dan bahan pembantu yang 
bersifat toksin atau meracuni dipandang dari sifat kimianya, 
sedangkan untuk limbah cair yang dihasilkan banyak 
mengandung zat-zat organik dan tidak mengandung logam 
berbahaya. Oleh karena itu, limbah cair tersebut dapat 
dimanfaatkan dan aman diberikan pada ternak. 

FML dihasilkan dari proses fermentasi sehingga terdapat 
peningkatan zat nutrien lain seperti vitamin dan asam-asam 
amino.  Mikroba dapat pula mensintesa vitamin seperti niasin 
mikroorganisme bersifat katabolik atau memecah komponen-
komponen yang lebih kompleks menjadi, pantotenat, 
riboflavin, piridoksin, pro vitamin A dan vitamin lain 
(Anonymous, 2008). Makanan yang telah difermentasi 
mempunyai daya cerna yang lebih tinggi karena proses 
fermentasi dapat menyebabkan pemecahan oleh enzim tertentu 
terhadap bahan-bahan yang tidak dicerna oleh unggas 
misalnya selulose, hemiselulosa dan polimer-polimernya 
menjadi gula sederhana (Buckle, Edwards dan Woonton, 
1987). 

Keunggulan FML adalah mempunyai potensi untuk 
memperbaiki efektivitas produksi dan efisiensi ekonomi usaha 
peternakan sapi dengan menggunakan pakan Protein Kasar 
rendah (6 – 8 % dari bahan kering) serta dapat mengurangi 
pemakaian bahan kering dan protein kasar hingga 2 % /kg/BB, 



15 

 

meningkatkan berat badan ternak sapi hingga 2 % dengan 
penggunaan FML, menambah nafsu makan ternak karena 
menjadikan rasa dan aroma pakan lebih baik dan yang 
terakhir, aman bagi ternak karena sudah melalui proses 
penelitian yang intensif oleh Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian Jawa Timur dengan Nopel. 224/LB.150/J. 
7.15/03/07 (Anonymous, 2011). Komposisi kandungan FML 
dapat disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Zat Makanan Cairan FML 
Kandungan Zat Makanan Jumlah 

Bahan kering (%)a 28 
Protein kasar (%)a 69 
Total digestible nutrients (%)a 65 
Berat jenis (g/ml)a 1,155 
Total Nitrogen (% BK)a 3,11 
Amonium nitrogen (% BK)a 2,32 
Asam Amino Bebas (%)b ± 3 – 5 
Total Solidb ± 36,47 
Cab ± 0,07 
Kb ± 1 
Nab ± 0,62 
Pb ± 0,09 
Sb ± 034 
Clb ± 0,54 

Sumber : a. Anonymous (2008)  b. Anonymous (2009) 

 
Fermented Mother liquor sebagai bahan pakan sumber 

nitrogen berkualitas tinggi, mengandung PST dan asam-asam 
amino bebas yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan 
ternak. Menurut Surisdiarto (1999) kebutuhan asam amino 
merupakan faktor pembatas utama dalam pertumbuhan anak 
ayam. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan asam amino 
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pada ayam sangat penting agar ayam dapat tumbuh dan 
berproduksi secara maksimal. 

Single Cel Protein (SCP) atau PST merupakan istilah yang 
digunakan untuk protein kasar yang berasal dari 
mikroorganisme yang bersel satu atau banyak yang sederhana 
seperti bakteri, khamir, jamur, ganggang dan protozoa. PST 
bukan protein murni tetapi campuran protein, lemak, 
karbohidrat, asam nukleat, mineral, vitamin, dan mungkin 
mengandung beberapa toksin. Kandungan protein PST 
tergantung pada tipe mikroorganisme yang digunakan dalam 
fermentasi. Fermentasi dengan khamir menghasilkan protein 
50 – 55 %, bakteri 50 – 80 %, ganggang 20 – 80 % dan kapang 
15 – 45 % (Anonymous, 2008).  

Protein sel tunggal mengandung protein yang tinggi, hasil 
ini sejalan dengan penelitian Ergul dan Vogt (1984) yang 
melaporkan bahwa penggunakan PST bakteri dalam pakan 
optimal pada taraf 4 % (50 % tepung ikan digantikan PST). 
PST dapat menurunkan konsumsi dan pertumbuhan ayam bila 
digunakan untuk menggantikan seluruh protein dalam pakan 
(Waldroup et al., 1971; Shannon dan McNab, 1972; D’mello 
dan Acamovic, 1976). PST dapat ditemukan dari hasil 
fermentasi limbah industri, pabrik pengalengan, pertanian, 
proses pembuatan kayu, staw, makanan dan sisa dari produksi 
alkohol (Israelidist, 1996). Protein sel tunggal (PST) 
mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu 44 % sampai 
65 % dan berpotensi sebagai bahan pakan sumber protein. 
Protein sel tunggal yang diproduksi dari bakteri berpotensi 
untuk menggantikan tepung ikan dalam pakan, karena 
mempunyai kandungan protein yang mirip dengan protein ikan 
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(Ramli dan Aditya, 2004). Protein sel tunggal (PST) 
merupakan istilah yang digunakan untuk protein yang berasal 
dari mikrobia. PST merupakan alternatif penyediaan protein 
dalam waktu yang relatif singkat dan tidak tergantung pada 
musim. PST dapat dibuat dari berbagai jenis mikrobia seperti 
ganggang (Chlorella sp), kapang (Rhizopus sp), bakteri 
(Bacillus hydrogenomonas) dan khamir (Saccharomyces sp 
dan Candida utilis) (Fajarwati, 2011). 

Saccharomyces sp yang aktif akan memproduksi enzim 
amylase, protease dan lipase serta enzim-enzim lain (dapat 
dilihat pada tabel 4) yang dapat membantu zat-zat makanan 
dalam alat pencernaan yang kondisinya sesuai dengan kondisi 
kehidupan khamir, sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat 
penggunaan pakan. Saccharomyces sp mempunyai 
kemampuan untuk menstimulir pertumbuhan bakteri asam 
laktat yang akan menekan pertumbuhan mikroorganisme yang 
merugikan dalam persaingan penggunaan zat-zat makanan 
dengan ternak yang bersangkutan (Shin, 1988). 

 

2.5 Aktivitas Enzim  

Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi 
sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi 
tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia organik. 
Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat 
perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk 
(Anonymous, 2011). Menurut Samadi (2004) enzim 
merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator 
untuk mempercepat reaksi pemecahan senyawa-senyawa yang 



18 

 

kompleks menjadi sederhana. Walaupun dalam tubuh makluk 
hidup enzim dapat diproduksi sendiri sesuai dengan kebutuhan 
namun penambahan enzim pada pakan kadang kala masih 
dibutuhkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penambahan 
enzim seperti, antinutrisi pada bahan pakan, rendahnya 
efisiensi kecernaan bahan pakan dan ketidak tersediaan enzim 
tertentu dalam tubuh ternak. 

Peranan enzim dalam saluran pencernaan ditujukan 
terhadap pencernaan pati, lemak dan protein (Wahju, 2004). 
Penambahan enzim glutanase dan arabinoxylanase kedalam 
pakan, cenderung akan meningkatkan daya cerna zat makanan 
dalam alat pencernaan. Ayam yang mendapatkan pakan tanpa 
penambahan enzim menunjukkan adanya laju alir lewat pakan 
dalam alat pencernaan yang lambat, daya cerna pakan rendah 
serta konversi pakan yang tinggi bila dibandingkan dengan 
ayam yang mendapatkan tambahan enzim dalam pakan 
(Petterson et al (1991) yang disitasi Ardhana dkk. (1996).  

Amilase adalah enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk 
mencerna karbohidrat. Karbohidrat dalam makanan adalah 
sumber penting dan sumber energi bagi tubuh. Pati mengacu 
pada karbohidrat yang ditemukan dalam tanaman (butir). 
Amilase mengacu pada sekelompok enzim katalis yang 
berfungsi untuk menghidrolisis gula dan pati. Amilase 
mencerna karbohidrat (polisakarida) menjadi unit-unit 
disakarida yang lebih kecil. Akhirnya, mengubahnya menjadi 
monosakarida seperti glukosa (Ahira, 2010a). 

Protease mengacu pada sekelompok enzim katalis yang 
berfungsi untuk menghidrolisis atau merusak protein. Protease 
juga disebut dengan enzim proteolitik atau proteinase. Enzim 
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proteolitik sangat penting dalam pencernaan karena mampu 
memecah ikatan peptide dalam protein makanan untuk 
membebaskan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Protease mampu menghidrolisi hampir semua protein 
sepanjang tidak akan merusak komponen-komponen sel-sel 
hidup. Sel kehidupan normal dilindungi dari serangan oleh 
lisis melalui mekanisme inhibitor (Ahira, 2010b). 

Lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum 
berfungsi dalam hidrolisis lemak, momo-, di-, dan trigliserida 
untuk menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol (Seniwati 
Dali, Rauf Patong, Noor Jalaluddin dan Pirman, 2009). Enzim 
lipase dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan kemudian 
dialirkan ke dalam usus dua belas jari (duodenum). Enzim 
lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat 
sedikit. Cara kerja enzim lipase yaitu : Lipid (seperti lemak 
dan minyak) merupakan senyawa dengan molekul kompleks 
yang berukuran besar. Molekul lipid tidak dapat diangkut oleh 
cairan getah bening, sehingga perlu dipecah lebih dahulu 
menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim lipase memecah 
molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol yang memiliki 
molekul lebih sederhana dan lebih kecil. Asam lemak dan 
gliserol tidak larut dalam air, maka pengangkutannya 
dilakukan oleh cairan getah bening (limfe) (Anonymous, 
2011). Enzim tertentu dapat bekerja secara optimum pada 
kondisi tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja 
aktivitas enzim adalah sebagai berikut (Dwijosapoetro, 1984 
yang disitasi oleh Sjofjan 2010) : 

a. Suhu 
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Sebagain besar enzim mempunyai suhu optimum yang 
sama dengan suhu normal sel organism tersebut. Suhu 
optimum enzim pada hewan poikilotermik di daerah dingin 
biasanya lebih rendah daripada enzim pada hewan 
homeotermik. Contoh, suhu optimum enzim pada manusia 
adalah 370 C, sedangkan pada katak adalah 250 C. 

Kenaikan suhu diatas suhu optimum dapat meningkatkan 
peningkatan atau penurunan aktivitas enzim. Secara umum, 
tiap kenaikan suhu 10 0C, kecepatan reaksi menjadi dua kali 
lipat dalam batas suhu yang wajar. Hal tersebut juga berlaku 
pada enzim, panas yang ditimbulkan akibat kenaikan suhu 
dapat mempercepat reaksi sehingga kecepatan molekul 
meningat.  

Akibat kenaikan suhu dalam batas tidak wajar, terjadi 
perubahan struktur enzim (denaturasi). Enzim yang 
terdenaturasi akan kehilangan kemampuan katalis. Sebagian 
besar enzim mengalami denaturasi yang tidak dapat balik pada 
suhu 55 - 65 0C. enzim yang secara fisik rusak tidak dapat 
diperbaiki lagi. Pada suhu kurang dari suhu optimum , 
aktivitas enzim mengalami penurunan. Enzim masih 
beraktivitas pada suhu kurang dari 0 0C dan aktivitas enzim 
hampir terhenti pada suhu 196 0C. 

 

 

b. pH atau Keasaman 
Seluruh enzim peka terhadap perubahan derajat keasaman 

(pH), enzim menjadi nonaktif bila diperlakukan pada asam 
basa yang sangat kuat. Sebagian besar enzim dapat bekerja 
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paling efektif pada kisaran pH lingkungan yang agak sempit. 
Diluar pH optimum tersebut, kenaikan atau penurunan pH 
dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. 
Seperti enzim pencernaan dilambung mempunyai pH optimum 
2 sehingga hanya dapat bekerja pada kondisi sanngat asam, 
sedangkan enzim pencerna protein yang dihasilkan pankreas 
mempunyai pH optimum 8,5. Kebanyakan enzim intrasel 
mempunyai pH optimum sekitar 7,0 (netral). Pengaruh pH 
terhadap kerja enzim dapat terdeteksi karena enzim terdiri atas 
protein. 

c. Konsentrasi Enzim, Substrat dan Kofaktor 
Jika pH dan suhu suatu sistem enzim dalam keadan konstan 

serta jumlah substrat berlebihan, laju reaksi adalah sebanding 
dengan enzim yang ada. Jika pH, suhudan konsentrasi enzim 
dalam keadaan konstan, reaksi awal hingga batas tertentu 
sebanding dengan substrat yang ada.jika sistem enzim 
memerlukan suatu koenzim atau ion kofaktor, konsentrasi 
substrat dapat menentukan laju keseluruhan sistem enzim. 

d. Inhibitor Enzim 
Enzim dapat dihambat sementara atau tetap oleh inhibitor 

berupa zat kimia tertentu. Zat kimia tersebut merupakan 
senyawa selain substrat yang biasa terikat pada sisi aktif enzim 
(substrat normal) sehingga antara substrat dan inhibitor terjadi 
persaingan untuk mendapatkan sisi aktif. Persaingan tersebut 
terjadi karena inhibitor mempunyai kemiripan kimiawi dengan 
substrat normal. Pada konsentrasi substrat yang rendah akan 
terlihat dampak inhibitor terhadap laju reaksi, kondisi tersebut 
berbalik bila konsentrasi substrat naik. 
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2.6 Karakteristik Usus Halus 

Usus halus merupakan organ primer dalam pencernaan dan 
absorbs. Enzim-enzim tertentu dalam berbagai segmen 
sepanjang organ tersebut disediakan dengan cepat, efektif 
dalam merompak karbohidrat, lemak, dan protein untuk 
selanjutnya diserap (Scanes, George Brant dan Ensiminger, 
2004). Dinding usus dapat mengandung lipatan-lipatan atau 
villi tergantung pada spesies. Gallus spesies mempunyai villi 
yang panjangnya menurun dari 1,5 mm didoudenum sampai 
0,4 - 0,6 mm diileum dan rectum. Jumlah villi menurun dari 
umur 1 sampai 10 hari, namun setelah itu konstan. Seleksi 
genetik untuk pertumbuhan telah mengubah morfologi villi. 
Jika dibandingkan dengan lohmann putih, villi pada broiler 
lebih besar dan menunjukkan lebih banyak sel dan villi dari 
kedua tipe ayam dalam bentuk susunan zig-zag berfungsi 
untuk memperlambat laju digesta (Wittow, 2000). 

Secara anatomi usus halus dibagi menjadi tiga bagian yaitu 
duodenum, jejunum dan ileum, diantara bagian tersebut tidak 
ada perbedaan secara histologi. Panjang usus halus 
dipengaruhi oleh pakan ayam. Disepanjang permukaan lumen 
usus halus, terdapat penonjolan menyerupai jari yang disebut 
villi (bentuk villi disajikan pada Gambar. 1). Disetiap villi 
terdapat pembuluh getah bening yang disebut lacteal dan 
serangkaian pembuluh kapiler. Permukaan villi terdiri dari 
sejumlah mikrovilli yang merupakan perluasan untuk absorbs 
(Scanes et al, 2004). Proses pencernaan diusus halus 
berlangsung pada pH 5,6 - 6,3 dan suhu 40 - 50 0C. Nilai pH 
saluran pencernaan yang asam lebih baik karena pada kondisi 
yang asam bakteri yang dominan adalah bakteri non pathogen 
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yang berguna untuk proses pencernaan. Kondisi pH yang 
terlalu asam atau terlalu basa dalam saluran pencernaan akan 
menyebabkan penyerapan zat makanan menjadi kurang 
optimal (Farner, 1960). 

 

Gambar 1. Penampang Villi Usus Halus Ayam Pedaging 

Sumber : Anonymous, 2010. 

Faktor yang mempengaruhi panjang dan jumlah villi usus 
antara lain : pakan, keseimbangan bakteri pathogen dan non 
pathogen, serta infeksi penyakit. Infeksi Eimeria veriformis 
dan coccidiosis disaluran pencernaan menyebabkan perubahan 
penurunan jumlah villi dan panjang villi usus (Rose, Millard 
dan Hesketh, 1992). Menurut Ito et al (2004) menyatakan 
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 dua spesies 
bakteri lingkungan (seperti Staphylococcus sp dan 
streptococcus sp) atau dengan keberadaan bakteri pathogen 
(seperti Salmonella sp dan Serpulina sp) yang dapat merusak 
sel epitel dan lapisan villi. 
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Panjang villi villi dipengaruhi oleh bentuk pakan 
sedangkan jumlah villi dipengaruhi oleh ukuran partikel 
pakan. Pakan bentuk pellet dapat meningkatkan jumlah villi 
jika dibandingkan dengan pakan bentuk tepung. Panjang villi 
tidak dipengaruhi oleh bentuk pakan, tetapi dipengaruhi oleh 
ukuran partikel pakan. Komposisi pakan dengan ukuran 
partikel yang lebih besar mempunyai laju aliran pakan agak 
lambat (Dahlke, Ribeiro, Kesler, lima dan Maiorka, 2003). 
Ditambahkan oleh Yassar (2003) bahwa ukuran partikel pakan 
yang lebih besar menyebabkan viskositas usus semakin tinggi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di desa Sumber 
Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada tanggal 19 
Maret – 22 April 2011. Analisis pakan yang digunakan selama 
penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisis 
aktivitas enzim usus halus (Ileum) dan karakteristik usus 
halus, masing-masing dilaksanakan di Laborotorium Kimia 
universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium 
Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini digunakan DOC  ayam pedaging 
produksi PT Multi Breeder Adirama Indonesia Tbk  sebanyak 
100 ekor strain Lohmann yang tidak dibedakan jenis 
kelaminnya (unsexed) dan dipelihara selama 35 hari. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah 20 unit 
kandang litter dengan ukuran panjang 75 x 80 x 60 cm. Tiap 
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unit dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, lampu 
dop 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. 
Pengukuran suhu dan kelembaban didalam kandang 
menggunakan termometer digital yang dilengkapi dengan 
higrometer. Adapun peralatan lain yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain: 

a) Peralatan kebersihan meliputi : sapu, lap ,ember, bak 
kaki, disenfektan 

b) Peralatan Prossesing penyembelihan ayam meliputi : 
panci, kompor, plastik, pisau, gunting, baskom dan 
ember. 

c) Timbangan O’haus kapasitas 1300 gram dengan 
ketelitian 0,05 gram. 

d) Peralatan pengambilan sampel meliputi, gunting, 
penggaris, benang, kotak film, spuit, plastik, boks es 
aquades dan formalin 10 %. 

e) Peralatan analisa proksimat bahan pakan dan analisa 
perhitungan  dan analisa aktivitas enzim dapat dilihat 
pada lampiran 4, 5 dan 6 sedangkan analisa 
karakteristik usus halus dapat dilihat pada lampiran 7. 
 

3.2.3 Fermented Mother Liquor (FML) 

FML yang digunakan selama penelitian merupakan limbah 
dari pembuatan produk MSG yang berbentuk cair dari PT 
Ajinomoto Mojokerto, Indonesia. Berdasarkan hasil analisa 
laboratorium  yang dilakukan  di Laboratoriun Nutrisi dan 
Makanan Ternak diketahui kandungan FML dan bahan pakan 
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lainnya yang digunakan dalan menyusun pakan ayam 
pedaging selama penelitian disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan bahan pakan penelitian. 
Bahan 
Pakan 

Bah
an 

Keri
ng 

(%)1 

ME 
(Kkal/ 

kg) 

PK 
(%
)1 

LK 
(%
)1 

SK 
(%
)1 

Ab
u 

(%
)1 

Ca 
(%)2 

P 
(%
)2 

Metio
nin 
(%)2 

Lisi
n 

(%)
2 

Jagung 90,4 33702 8,5 2,0 1,2 1,4 0,02 0,3 0,18 0,2 

Konsent
rat 

89,7 23003 41, 4,5 5,5 15 - - - - 

Bekatul 90,4 28602 8,6 1,6 27 19 0,04 1,4 0,27 0,7 

FML 37,6 1132 86 0,4 0,2 14 - - - - 

Keterangan : 1. Hasil analisa laboratorium Nutrisi dan Makanan  Ternak Fakultas Peternakan, 
Universitas Brawijaya (2011). 

                      2. Wahyu (2004). 
                      3. Anonymous (2003). 
                      4. Dihutung  70 % dari GE (Schaible). 

 

3.2.4 Pakan 

Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
formulasi pakan basal yang berupa jagung, bekatul dan 
konsentrat yang disusun sendiri berdasarkan kebutuhan zat 
makanan untuk ayam pedaging periode starter dan finisher. 
Pemberian pakan dan minum diberikan secara ad libitum. 
Susunan pakan tiap perlakuan selama penelitian dibedakan 
atas pakan periode starter dan periode finisher. Pakan periode 
starter diberikan mulai dari DOC sampai minggu kedua, 
finisher diberikan mulai minggu ketiga sampai pemotongan. 

Pencampuran pakan periode starter dengan finisher 
dilakukan dengan cara yang sama tapi pada pakan finisher 
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ditambahkan bekatul.  Cara pencampuran pakan dapat dilihat 
pada lampiran 1. 

Tabel 6. Proporsi bahan pakan dalam ransum. 
Bahan 
Pakan 

Periode   

 Stater (%) Finisher (%) 

 P0 P1 P2 P3 P4 P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Bekatul  - - - - - 10 10 10 10 10 

Konsentrat  40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 

FML - 1,5 3 4,5 6 - 1,5 3 4,5 6 

 

Tabel 7. Kandungan zat makanan pakan basal dan pakan 
perlakuan  periode Starter dan Finisher. 

Kanungan Zat Makanan Starter  (% BK) 
Bahan pakan P0 P1 P2 P3 P4 
BK 88,4 87,6 86,9 86,2 85,59 
Abu 6,7 6,8 6,9 7,0 7,23 
PK 21,7 22,6 23,6 24,5 23,14 
SK 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 
LK 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 
ME (Kkal/Kg) 2942 2915 2889 2864 2840 
Kandungan Zat Makanan Finisher (% BK) 
BK 88,5 87,7 87,0 86,3 85,6 
Abu 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 
PK 18,4 19,4 20,4 21,3 22,2 
SK 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 
LK 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 
ME (Kkal/Kg) 2998 2970 2944 2918 2892 

Keterangan : Berdasarkan hasil perhitungan. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan selama penelitian adalah metode 
percobaan lapang dengan rancangan yang digunakan berupa 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), bila berpengaruh maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 
Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 
perlakuan dengan 4 kali ulangan sehingga terdapat 20 unit 
percobaan. 

Pemberian FML pakan ayam pedaging pada perlakuan 
secara bertingkat selama penelitian yaitu: 

P0 : pakan kontrol 
P1 : pakan kontrol + 1,5 % FML  
P2 : pakan kontrol + 3 % FML  
P3 : pakan kontrol + 4,5 % FML  
P4 : pakan kontrol + 6 % FML  
 

Dasar penggunaan level 1,5 - 6 % karena penelitian 
sebelumnya penggunaan PST dalam pakan level awal yang 
digunakan adalah 0,5 – 1 % dan level akhir 5 % untuk itu 
penelitian ini level perlakuan yang digunakan lebih tinggi dari 
level sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh level 
tersebut terhadap variabel  yang diamati. 

Variabel pertama yang diamati dalam penelitian ini adalah 
aktivitas enzim yang meliputi:  

1. Amilase merupakan enzim yang mengkatalis reaksi 
hidrolisis pati menjadi gula-gula sederhana (Rinawati, 
dkk., 2004). 
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2. Protease merupakan enzim pencernaan yang 
dibutuhkan untuk mencerna protein, Protease 
mengacu pada sekelompok enzim katalis yang 
berfungsi untuk menghidrolisis atau merusak protein. 
Protease juga disebut dengan enzim proteolitik atau 
proteinase (Ahira, 2010b). 

3. Lipase adalah kelompok enzim yang secara umum 
berfungsi dalam hidrolisis lemak, momo-, di-, dan 
trigliserida untuk menghasilkan asam lemak bebas dan 
gliserol (Seniwati dkk., 2009). Proses analisa (metode) 
aktivitas enzim dapat dilihat pada lampiran 4, 5 dan 6. 
 

      Variabel kedua yang diamati dalam penelitian ini 
adalah karakteristik usus halus yang meliputi: 

1. Panjang villi pengukurannya dengan mengunakan 
micrometer dan diukur mulai dari dasar (bagian 
limana propria) (Durgut, 2000). 

2. Jumlah villi pengukurannya dengan diamati dibawah 
mikroskop dan dihitung jumlah semua villi per 
tranversal cut (Durgut, 2000). Proses pengambilan 
digesta dan pembuatan preparat villi disajikan pada 
lampiran 2 dan 7. 
 

Penelitian ini untuk mengetahui hasil kerja dari aktivitas 
enzim yang ada pada usus ayam pedaging maka dilakuan 
analisa sampel (lampiran 4.) dan analisa Pembuatan Preparat 
villi (lampiran 5.) untuk mengetahui karakteristik usus halus 
(jumlah dan panjang villi). Data yang didapat diolah dengan 
menggunakan excel dan dianalisis menggunakan analisis RAL 
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dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila ada perbedaan 
pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). Adapun metode yang 
digunakan adalah sebagai berikut (Yitnosumarto, 1993) : 

 

Y ij = µ + τ + Ʃij   

Keterangan:  
Y ij = Nilai pengamatan pada pelakuan ke-1 ulangan 

ke-1 
µ    = Nilai tengah umum 
τn      =  Pengaruh perlakuan ke-1 
Ʃij  =Kesalahan (Galat) percobaan pada perlakuan ke-

1ulangan ke-1 
i     = Perlakuan (1,2,………..5) 
j     = Ulangan (1,2,……..4). 
 
 
 

3.6 Batasan Istilah 

1. Protein Sel Tungal (PST) atau Single Cell Protein 
(SCP) merupakan protein kasar atau murni yang 
berasal dari mikroorganisme bersel satu atau bersel 
banyak yang sederhana seperti: bakteri, khamir, jamur, 
ganggang dan protozoa (Anonymous, 2008). 

2. Fermented Mother Liqour (FML) adalah limbah cair 
dari pengolahan bumbu masak yang difermentasi dari 
bahan dasar molasses dan mengandung protein dan 
senyawa bebas asam amino yang cukup tinggi dan 
dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen, 
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meningkatkan kecernaan serat pakan dan suplai asam 
amino yang dibutuhkan (Anonymous, 2009). 

3. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang masa 
pemeliharaannya singkat, yang dipelihara guna untuk 
memperoleh produksi daging (Rasyaf, 2007). 

4. Ad libitum merupakan sistem pemberian pakan dan 
minum yang tidak dibatasi (Rizal, 2006). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Aktivitas Amilase 

Efek penambahan FML dengan berbagai level (perlakuan) 
dalam pakan terhadap aktivitas enzim ayam pedaging dapat 
dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Data Rata-rata Aktivitas Enzim 

perlakuan 
 Aktivitas enzim (U/g) 

Amilase Protease Lipase 

P0 28,257 ± 3,050b 42,663 ± 0,895a 60,636 ± 1,603C 

P1 28,530 ± 0,740a 46,806 ± 1,582b 52,107 ± 2,619B 

P2 25,823 ± 1,178b 47,325 ± 1,526b 42,309 ± 1,612A 

P3 24,864 ± 1,753ab 46,261 ± 2,862b 51,541 ± 2,078B 

P4 28,436 ± 0,519b 45,940 ± 1,450ab 61,518 ± 1,454C 

Keterangan :Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh 
berbeda nyata (P<0.05) terhadap aktivitas amylase dan protease, 
notasi A-C menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0.01) 
terhadap aktivitas lipase. 

 
 

Pengaruh penambahan FML dalam pakan terhadap 
aktivitas amilase usus halus ayam pedaging dalam penelitian 
ini diketahui bahwa aktivitas amilase  dengan pemberian 
pakan perlakuan P2 dan P3 mengalami penurunan bila 
dibandingkan dengan pakan kontrol (P0) namun mengalami 
peningkatan pada perlakuan P1 dan P4. Tabel 8. menunjukkan 
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bahwa aktivitas amilase terendah pada perlakuan P3 (24,864 ± 
1,753); kemudian diikuti P2 (25,823 ± 1,178); P0 (28,257 ± 
3,050) P4 (28,436 ± 0,519) dan P1 (28,530 ± 0,740 U/g). 

Guna mengetahui pengaruh level perlakuan terhadap 
aktivitas amilase maka dilakukan analisa ragam (Lampiran 
10). Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa 
adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap aktivitas 
amilase didalam usus halus ayam pedaging. Untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan maka dilakukan UJBD (Lampiran 
10). Berdasarkan uji tersebut diketahui bahwa aktivitas 
amilase tertinggi terdapat pada P1 dan tidak berbeda nyata 
dengan  P3 dan berbeda nyata dengan P0, P2 dan P4. P3 tidak 
berbeda nyata dengan namun P0, P2 dan P4. 

Penurunan aktivitas amilase pada P2 dan P3 bila 
dibandingkan dengan P0 diduga terjadi karena sebagian faktor 
yang mempengaruhi konsentrasi substrat didalam saluran 
pencernaan yang mempengaruhi kerja aktivitas enzim tidak 
berjalan dengan baik sebab PST didalam saluran pencernaan 
bersifat sebagai inhibitor yang bekerja menutupi sisi aktif 
enzim. Enzim dapat dihambat sementara atau tetap oleh 
inhibitor berupa zat kimia tertentu. Zat kimia tersebut 
merupakan senyawa selain substrat yang biasa terikat pada sisi 
aktif enzim (substrat normal) sehingga antara substrat dan 
inhibitor terjadi persaingan untuk mendapatkan sisi aktif. 
Persaingan tersebut terjadi karena inhibitor mempunyai 
kemiripan kimiawi dengan substrat normal. Seperti yang 
dikemukakan oleh Dwijosapoetro (1984) bahwa enzim 
tertentu dapat bekerja secara optimal pada kondisi tertentu. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja aktivitas enzim 
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adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, subtrat, kofaktor dan 
inhibitor enzim. Didukung dengan penjelasan Ahira (2010a) 
bahwa amilase mengacu pada sekelompok enzim katalis yang 
berfungsi untuk menghidrolisis atau merusak gula dan pati. 
Amilase mencerna karbohidrat (polisakarida) menjadi unit-
unit disakarida yang lebih kecil dan akhirnya mengubahnya 
menjadi monosakarida seperti glukosa. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Aktivitas Protease. 

Pengaruh perlakuan pakan terhadap aktivitas protease usus 
halus ayam pedaging yang disajikan pada Tabel 8. 
menunjukkan bahwa aktivitas protease dengan pakan 
perlakuan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 
pakan kontrol (P0). Aktivitas protease tertinggi terjadi pada P2 
(47,325 ± 1,526) yang kemudian diikuti P1 (46,806 ± 1,582); 
P3 (46,261 ± 2,862); P4 (45,940 ± 1,450) dan yang terendah P0 
(42,663 ± 0,895 U/g). 

Guna mengetahui signifikasi pengaruh penambahan FML 
dalam pakan terhadap aktivitas protease maka dilakukan 
analisa statistik (Lampiran 11) yang menunjukkan bahwa 
penambahan FML dalam pakan memberi pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap aktivitas protease. Untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan maka dilakukan UJBD (Lampiran 
11). Berdasarkan uji tersebut diketahui bahwa aktivitas 
protease tertinggi terdapat pada P2 dan tidak berbeda nyata 
dengan P1, P3 dan P4 namun berbeda nyata dengan P0. 

Hasil dari data tersebut diketahui dengan penambahan 
FML didalam pakan dapat meningkatkan aktivitas protease 
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didalam usus halus ayam pedaging dibandingkan dengan 
pakan tanpa penambahan FML (P0). Hasil ini sesuai dengan 
pendapat Petterson et al (1991) yang disitasi Ardhana dkk. 
(1996) yang menyatakan bahwa ayam yang mendapatkan 
pakan tanpa penambahan enzim menunjukkan adanya laju alir 
pakan dalam alat pencernaan yang lambat, daya cerna pakan 
rendah serta konversi pakan yang tinggi bila dibandingkan 
dengan ayam yang mendapatkan tambahan enzim dalam 
pakan. 

Street (1983) yang disitasi oleh Sjofjan (2001) 
menambahkan enzim sebagai tambahan dapat dihasilkan dari 
bermacam-macam organisme tunggal dan banyak digunakan 
dari jenis khamir (yeast) ataupun bakteri. FML yang diberikan 
selama penelitian mengandung PST yang difermentasi oleh 
bakteri brevebakterium laktofermentum sehingga dapat 
membantu peningkatan kerja aktivitas protease didalam 
saluran pencernaan selama proses penyerapan makanan di 
usus halus berlangsung. FML sendiri mengandung protein dan 
senyawa asam-asam amino bebas yang cukup tinggi. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Ahira (2010b) yang menyatakan 
bahwa protease mengacu pada sekelompok enzim katalis yang 
berfungsi untuk menghidrolisis atau merusak protein.  

Protease juga disebut dengan enzim proteolitik atau 
proteinase. Enzim proteolitik sangat penting dalam pencernaan 
karena mampu memecah ikatan peptide dalam protein 
makanan untuk membebaskan asam amino yang dibutuhkan 
oleh tubuh. Protease mampu menghidrolisis hampir semua 
protein sepanjang tidak ada akan komponen-komponen sel-sel 
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hidup. Sel kehidupan normal dilindungi dari serangan oleh 
lisis melalui mekanisme inhibitor. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Aktivitas Lipase 

Pengaruh pakan perlakuan terhadap aktivitas lipase 
didalam usus halus ayam pedaging disajikan pada Tabel 8. 
memberi pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) (Lampiran 12). 
Pengaruh pakan perlakuan terhadap aktivitas lipase usus halus 
ayam pedaging mengalami penurunan dari P1, P2 dan P3 
namun mengalami peningkatan kembali pada P4 dan 
peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan P0. 
Berdasarkan Tabel 8. aktivitas lipase tertinggi pada P4 (61,518 
± 1,454) kemudian diikuti P0 (60,636 ± 1,603); P1 (52,107 ± 
2,619); P3 (51,541 ± 2,078) dan terendah pada P2 (42,309 ± 
1,612 U/g). 

Penambahan FML dalam pakan terhadap aktivitas lipase 
memberi pengaruh yang sangat nyata sehingga perlu dilakukan 
UJBD. Berdasarkan uji tersebut diketahui aktivitas lipase 
tertinggi pada P4 dan tidak berbeda nyata dengan P3.  
Perlakuan P1 berbeda nyata dengan P0 namun tidak berbeda 
nyata dengan P2. 

Kandungan protein FML yang tinggi yang digunakan, 
kelebihan protein dan karbohidrat akan diubah menjadi lemak. 
Konsumsi pakan meningkat karena pemberian FML dalam 
pakan membuat ternak menyukai pakan tersebut (palatable). 
Hasil ini sesuai dengan literatur (Anonymous, 2011) bahwa 
penggunaan FML dapat menambah nafsu makan ternak karena 
menjadikan rasa dan aroma pakan lebih baik namun tidak 
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diiringi dengan peningkatan aktivitas lipase didalam usus 
halus ayam pedaging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P1, 
P2, dan P3 mengalami penurunan dibandingkan dengan P0. 

Penurunan aktivitas lipase diduga terjadi karena selama 
penelitian berlangsung dari hasil perhitungan diketahui bahwa 
kandungan lemak kasar di dalam pakan baik periode starter 
maupun finisher mengandung lemak kasar yang rendah yaitu 
berkisar antara 2,54 sampai 3,0 bila dibandingkan dengan 
standar kebutuhannya, dan pada FML sendiri kandungan 
lemak kasarnya hanya 0,41 %, sehingga kelenjar pankreas 
tidak dapat menghasilkan lipase secara optimal untuk dialirkan 
kedalam usus dua belas jari (duodenum). 

Penurunan enzim dapat juga diduga karena PST yang 
terdapat didalam FML bekerja sebagai inhibitor  yang bekerja 
untuk menutupi sisi aktif enzim. Enzim dapat dihambat 
sementara atau tetap oleh inhibitor berupa zat kimia tertentu. 
Zat kimia tersebut merupakan senyawa selain substrat yang 
biasa terikat pada sisi aktif enzim (substrat normal) sehingga 
antara substrat dan inhibitor terjadi persaingan untuk 
mendapatkan sisi aktif. Persaingan tersebut terjadi karena 
inhibitor mempunyai kemiripan kimiawi dengan substrat 
normal. Pada konsentrasi substrat yang rendah akan terlihat 
dampak inhibitor terhadap laju reaksi, kondisi tersebut 
berbalik bila konsentrasi substrat naik. 

Peningkatan aktivitas lipase yang terjadi pada P4 diduga 
karena substrat normal yang berada didalam FML yang 
mengandung PST bekerja pada sisi aktif sehingga 
meningkatkan kerja aktivitas lipase. Pada umumnya kenaikan 
maupun penurunan aktivitas enzim biasa terjadi didalam 



39 

 

saluran pencernaan karena didalam saluran pencernaan ayam 
enzim akan bekerja keras untuk menyeimbangkan kerja 
aktivitas enzim setelah mendapatkan makanan yang 
mengandung pakan perlakuan (FML). Seperti yang 
dikemukakan oleh Dwijosapoetro (1984) bahwa enzim 
tertentu dapat bekerja secara optimal pada kondisi tertentu. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja aktivitas enzim 
adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, subtrat, kofaktor dan 
inhibitor enzim. 

Didukung dengan penjelasan (Seniwati dkk., 2009) bahwa 
lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum 
berfungsi dalam hidrolisis lemak, momo-, di-, dan trigliserida 
untuk menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol Enzim 
lipase dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan kemudian 
dialirkan ke dalam usus dua belas jari (duodenum). Cara kerja 
enzim lipase yaitu : Lipid (seperti lemak dan minyak) 
merupakan senyawa dengan molekul kompleks yang 
berukuran besar. Molekul lipid tidak dapat diangkut oleh 
cairan getah bening, sehingga perlu dipecah lebih dahulu 
menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim lipase memecah 
molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol yang memiliki 
molekul lebih sederhana dan lebih kecil. Asam lemak dan 
gliserol tidak larut dalam air, maka pengangkutannya 
dilakukan oleh cairan getah bening (limfe) (Anonymous, 
2011). 

 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Panjang Villi. 
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Efek dari penggunaan FML dalam pakan ayam pedaging 
terhadap karakteristik usus halus ayam pedaging dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 

Tabel 9. Data Rata-rata Karakteristik Usus Halus. 

Perlakuan 
Karakteristik Usus halus 

Panjang Villi (mm) 
Jumlah villi 
(unit/mm) 

P0 1,425 ± 0,007A 3,458 ± 0,599C 

P1 1,451 ± 0,006B 4,208 ±0,344AB 

P2 1,484 ± 0,014C 5,125 ± 0,551BC 

P3 1,503 ± 0,005D 5,917 ± 0,167C 

P4 1,509 ± 0,004D 6,083 ± 0,215C 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Pengaruh pakan perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap karakteristik panjang villi usus halus ayam 
pedaging disajikan pada Tabel 9. (data pada lampiran 13). 
Pengaruh pemberian pakan terhadap panjang villi ayam 
pedaging mulai dari P0 sampai P4 mengalami kenaikan yang 
bertahap secara perlahan-lahan dengan rata rata masing-
masing perlakuan adalah sebagai berikut: P0 (1,425 ± 0,007); 
P1 (1,451 ± 0,006); P2 (1,484 ± 0,014); P3 (1,503 ± 0,005) dan 
P4 (1,509 ± 0,004 mm). 

Peningkatan panjang villi dilihat mulai dari P0 semua 
perlakuan mengalami kenaikan mulai dari P0 sampai P0. 
Kenaikan panjang vilii dapat disebabkan karena kondisi asam 
didalam usus halus yang optimal, seperti yang dijelaskan oleh 
Farner (1960) bahwa pH saluran pencernaan yang asam lebih 
baik karena pada kondisi yang asam bakteri yang dominan 
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adalah bakteri non pathogen yang berguna untuk proses 
pencernaan. Kondisi pH yang terlalu asam atau terlalu basa 
dalam saluran pencernaan akan menyebabkan penyerapan zat 
makanan menjadi kurang optimal.  

Peningkatan panjang villi didalam usus halus ayam 
pedaging dapat juga disebabkan oleh faktor dari karakteristik 
usus halus itu sendiri, dan semua faktor yang berpengaruh 
tersebut bekerja dengan baik dan tidak mengalami kerusakan 
didalam sistem kerjanya selama penyerapan berlangsung 
(Rose at all, 1992). Faktor yang mempengaruhi panjang usus 
antara lain: pakan, keseimbangan bakteri pathogen dan non 
pathogen, serta infeksi penyakit. 

Ukuran partikel pakan yang diberikan selama penelitian 
juga dapat mempengaruhi panjang villi. Pendapat ini sesuai 
dengan yang dijelaskan oleh Dahlke (2003) bahwa panjang 
villi tidak dipengaruhi oleh bentuk pakan,tetapi dipengaruhi 
oleh ukuran partikel pakan. Komposisi pakan dengan ukuran 
partikel yang lebih besar mempunyai laju aliran pakan agak 
lambat. Ditambakan oleh Yassar (2003) bahwa ukuran partikel 
pakan yang lebih besar menyebabkan viskositas digesta usus 
semakin tinggi. 

Peningkatan panjang villi juga diduga karena adanya 
peningkatan jumlah populasi bakteri asam laktat didalam usus 
halus seiring dengan penambahan FML yang mengandung 
PST didalamnya. Bakteri asam laktat tersebut akan 
menstimulasi produksi asam organik. Akibatnya pH lumen 
menurun dan bersama dengan diproduksinya substansi 
antibakterial oleh mikroorganisme tersebut, mencegah 
mikroorganisme phatogen yang sensitif terhadap pH asam 
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seperti Eschercia coli, Clostridium sp, dan Salmonella tumbuh 
dengan baik. Sehingga villi yang lebih panjang dihasilkan 
akibat dari berkurangnya kolonisasi oleh mikroorganisme 
phatogen dalam usus halus (Pelicano et al., 2005). Sakata et al 
(1999) yang disitasi oleh Gunal et al (2006) menyatakan 
bahwa villi yang lebih tinggi juga terjadi karena peningkatan 
level asam lemak rantai pendek sehingga menurunkan 
produksi amonia. 

 

4.5  Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Villi. 

Pengaruh pakan perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap karakteristik jumlah villi usus halus ayam 
pedaging disajikan pada Tabel 9. (data pada Lampiran 14). 
Pengaruh pemberian pakan terhadap jumlah villi ayam 
pedaging mulai dari P0 sampai P4 mengalami kenaikan yang 
signifikan dengan rata rata masing-masing perlakuan adalah 
sebagai berikut: P0 (3,458 ± 0,599); P1 (4,208 ±0,344); P2 
(5,125 ± 0,551); P3 (5,917 ± 0,167) dan P4 (6,083 ± 0,215) 

unit/mm. 

Guna mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan 
UJBD (Lampiran 13). Berdasarkan uji tersebut diketahui 
jumlah villi tertinggi terdapat pada P4 yang tidak berbeda 
nyata dengan P3 namun berbeda sangat nyata dengan P2, P1 
dan P0. Hasil tersebut menunjukkan fakta bahwa penambahan 
FML dalam pakan dapat meningkatkan jumlah villi dalam 
usus halus ayam pedaging. 

Kenaikan jumlah villi kemungkinan penyebabnya sama 
dengan yang terjadi pada panjang villi didukung oleh 
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optimalnya kerja faktor dari karakteristik usus halus itu sendiri 
yang mana faktor yang ada didalam usus halus tidak 
mengalami kerusakan, semua faktor yang mempengaruhi 
bekerja dengan baik dain seimbang antara satu dengan yang 
lainnya. Faktor yang mempengaruhi panjang dan jumlah villi 
usus antara lain: pakan, keseimbangan bakteri patogen dan non 
pathogen, serta infeksi penyakit (Rose at all, 1992). 

Kenaikan jumlah villi juga dapat disebabkan karena 
keasaman atau pH didalam usus halus stabil dan optimal 
sesuai kondisi optimum usus halus yang menyebabkan 
penyerapan didalam usus halus dapat bekerja dengan baik dan 
optimal untuk membentuk villi-villi di dalam usus halus 
karena jumlah bakteri non patogen lebih domeinan 
dibandingkan dengan jumlah bakteri patogen sehingga villi 
lebih banyak mendapatkan kesempatang untuk berkembang 
dan menyerap pakan yang diberikan, hal ini sesuai dengan 
pendapat Farner (1960) menyatakan bahwa pH saluran 
pencernaan yang asam lebih baik karena pada kondisi yang 
asam bakteri yang dominan adalah bakteri non patogen yang 
berguna untuk proses pencernaan. Kondisi pH yang terlalu 
asam atau terlalu basa dalam saluran pencernaan akan 
menyebabkan penyerapan zat makanan menjadi kurang 
optimal.  

Peningkatan jumlah villi juga dapat disebabkan oleh bentuk 
pakan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Pakan 
yang diberikan selama penelitian adalah pakan yang berbentuk 
tepung dan butiran yang dicampur menjadi pakan jadi. Hasil 
ini sesuai dengan pendapat Dahlke (2003) bahwa pakan 
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bentuk pellet dapat meningkatkan jumlah villi jika 
dibandingkan dengan pakan bentuk tepung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penambahan Fermented Mother Liquor (FML) dalam 
pakan ayam  dapat meningkatkan aktivitas protease, panjang 
dan jumlah villi usus halus ayam pedaging. Penggunaan 6 % 
FML dalam pakan memberikan peningkatan aktivitas enzim 
dan karakteristik usus ayam pedaging yang terbaik. 

 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini disarankan penambahan FML 
dalam pakan dapat digunakan sampai perlakuan P4 (6 %) dan 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penambahan FML 
dalam pakan pada level lebih tinggi terhadap aktivitas enzim 

dan karakteristik usus halus pada ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Proses pencampuran pakan 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja:  

a. Semua bahan yang digunakan ditimbang terlebih dahulu 
sesuai perhitungan pemberian pakan (Jagung, konsentrat 
dan bekatul) ditempatkan pada wadah (penamban) masing-
masing. 

b. Timba/ember yang kosong diisi jagung separuh dari jumlah 
jagung yang ditimbang, FML dimasukkan sedikit demi 
sedikit sambil diaduk hingga homogen, selanjutnya jagung 
sisanya dimasukkan lagi dan diaduk hingga homogen antara 
jagung dan FML. 

c. Jagung dan FML yang Homogen ditambahkan konsentrat 
sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Setelah 
homogen yang dimasukkan terakhir adalah bekatul. 
Pencampurannya sama dengan konsentrat. Bekatul 
dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga 
merata, bila pakan sudah homogen maka jadilah pakan jadi 
yang siap diberikan ke ternak. 

d. Pakan kotrol pencampurannya juga sama dengan pakan 
perlakuan hanya bedanya tanpa penambahan FML. 

Konsentrat 

Homogenkan 

Bekatul 

Pakan Jadi 

Jagung FML 

Jagung + FML 
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Lampiran 2. Proses pengambilan sampel digesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masukkan dalam pot film 

Keluarkan digestanya 

Potong 5-10 cm 

Simpan dalam es box 

Analisa 

Duodenum, jejunum dan Illeum 

Usus Halus 
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Lampiran 3. Proses pengambilan sampel villi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ileum 

Masukkan dalam pot film 

Ikat dengan tali 

Potong 5-10 cm 

Rendam formalin 10% 

Analisa  

Usus Halus 
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Lampiran 4. Skema Analisa Aktivitas  Amilase 

 

\  SOLUSI SUBSTRAT(20 
mM 4-nitrofenil-α-
Dglucopyranoside) 

BAHAN 

campur 1,0 ml 0,1 M 
buffer fosfat (pH 7,0) 

panaskan pada 
suhu  370 C (5 
menit) 

4 mM Ketobutylidene 
3-β-2-kloro-4-
nitrophenylmaltopentao
side 

larutkan dalam 0,05 M buffer 
PIPA (pH 7,0) yang 
mengandung 1 mM kalsium 
klorida 

larutkan dalam 0,05 M 
buffer PIPA (pH 7,0) yang 
mengandung 1 mM kalsium 
klorida 

RI 

Buffer fosfat pH (7) 250 
mmol/l 

Glucose oxidase 10 
KU/l  

Fenol 5 mmol/l 

Peroksidase 10 KU/ 

4 aminoantipirin 0,5 
mmol/l. 

R2 
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Prosedur kerja analisa aktivitas  amilase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ml Larutan R1 

0.5 ml larutan enzim 

Incubator 370 C selama `30 menit 

Larutan R2 0,25 ml 

Homogenkan  

Diamkan dalam suhu kamar 20 menit 

Absorbansi  penentuan perubahan warna menjadi merah  
dengan spektrofotometer 400 nm. 

Hasil 
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Lampiran 5. Skema analisa aktivitas protease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur kerja analisa aktivitas  protease 

 

 

 

 

 

 

Tambahkan 100 ul sampel 

Inkubasi selama 30 menit suhu 370 
C 

Tambahkan 250 ul R2 inkubasi 5 menit 

Ukur warna Ungu pada gelombang 546 nm 

25 mg azocasein 

5 mg Na-
bikarbonat 

Larutkan 25 
azoprotein kedalam 50 
ml NaHCO3 1 % 
pada suhu 600 C 
pH 8.00 encerkan hingga 100 
ml dengan aquades 

RI disimpan dalam suhu 00 C 

Reagen A: 50 g casein 
non fat+1000 Ml 

aquades + NaHCO3 

Reagen B : 5 g 
sulfanilamide dalam 200 
ml aquades dan berisi 6 
ml NaOH 5N dan 2,2 g 
NaNO2. Setelah 
pengadukan kemudian 
ditambah 18 ml HCl 5 N. 

R2 

Campurkan reagen A 
dan B dengan 
perbandingan 1:1 

R1 
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Buffer-Tris Buffer 0,12 molar 

SDS 2 mM (milimolar) 

DTNB 0,3 mM 

PMSF 0,4 mM 

Eserine salisilat 0,03 mM 

Albumin 7,0 mg / ml 

BALB 3,0 mM 

R1 pH 8,0 

1 ml R1+ Sampel mikrol 20 

Inkubasi pd suhu 370 C selama 20 menit 

Tambahkan R2 

Absorbance 367 nm 

Lampiran 6. Skema analisa aktivitas  lipase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Prosedur kerja analisa aktivitas  lipase  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.6-0.8% B. 
sampel triton 
X-100 

16.5 mM as. Klorida 

R2 
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Lampiran 7. Pembuatan preparat villi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ileum 5-10 cm + Formalin 10% 

Fiksasi 18 jam  Potong gross  ± 3 cm 

Dehidarasi aeton I X 4 Jam 

Diclearing dengan 
Xilol ½ jam X 4 

Impregnasi paraffin 
cair t 50-800 C 1 X Jam 

Embiding sampai membeku selama 24 jam 

Dinginkan 
dengan balok es 

Sayat dengan mikroton rotari 
dengan kekuatan 5 mikron 

Masukan kedalam waterbath + paraffin pada suhu 50-600 C 

Tempelkan pada obyek glass diamkan 18-24 jam 

Masukan dalam xilol , alcohol 96%  
masing masing 3 X 15 menit cuci 
dengan air mengalir selama 15 menit 

masukkan kedalam 
hemaxtocilin 15 – 18 
menit cuci dengan air 
mengalir selama 15 menit 

masukkan kedalam larutan alkohol asam 1 -3 dib atau sampai warna 
merah bata  cuci dengan air mengalir selama 15 menit. 

masukkan ke litium karbonat 30 detik lalu cuci air mengalir 15 menit. 

Masukan dalam  alcohol 96%  , xilol , masing masing 3 X 15 menit  

Tutup dengan cover glass lakukan perekatan dengan perekat etelan 

Preparat villi 
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Lampiran 8. Data suhu dan kelembaban dalam kandang selama penelitian 
Hari dan 
Tanggal 

umur 
ayam 
(hari) 

Keadaan Kandang FML  

Suhu 0C Kelembaban % 

pagi siang malam pagi siang malam 

19-Mar-2011 1  28 29 28 91 91 90 

20-Mar-2011 2  29 29 27 91 91 90 

21-Mar-2011 3  28 29 29 91 91 90 

22-Mar-2011 4  28 29 29 91 91 91 

23-Mar-2011 5  28 28 29 91 91 90 

24-Mar-2011 6  28 28 28 91 91 91 

25-Mar-2011 7  30 30 30 91 91 91 

26-Mar-2011 8  30 30 30 91 91 83 

27-Mar-2011 9  29 29 29 83 83 91 

28-Mar-2011 10  29 30 29 91 91 83 

29-Mar-2011 11  29 30 28 91 91 91 

30-Mar-2011 12  30 31 30 91 91 91 

31-Mar-2011 13  30 30 30 91 91 91 

1-Apr-2011 14  33 29 27 91 91 85 

2-Apr-2011 15  25 30 28 91 91 82 
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3-Apr-2011 16  28 30 28 91 91 82 

4-Apr-2011 17  29 29 28 91 91 82 

5-Apr-2011 18  28 28 27 91 91 91 

6-Apr-2011 19  27 28 27 91 83 90 

7-Apr-2011 20  28 28 27 91 91 91 

8-Apr-2011 21  28 28 27 83 91 91 

9-Apr-2011 22  28 27 27 83 91 91 

10-Apr-2011 23 28 27 27 91 91 91 

11-Apr-2011 24 27 27 26 91 91 91 

12-Apr-2011 25 27 27 27 91 91 91 

13-Apr-2011 26 26 27 27 91 91 91 

14-Apr-2011 27 27 27 27 91 91 91 

15-Apr-2011 28 27 27 27 91 91 91 

16-Apr-2011 29 27 27 27 91 91 91 

17-Apr-2011 30 27 28 27 91 91 91 

18-Apr-2011 31 27 28 27 91 91 91 

19-Apr-2011 32 27 28 28 91 91 91 

20-Apr-2011 33 27 28 28 91 91 91 

21-Apr-2011 34 28 27 28 91 91 91 
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22-Apr-2011 35 27 28 28 91 83 91 

Total  1009 1023 1004 3252 3252 3222 

Rata-tara  28,02778 28,41667 27,88889 90,33333 90,33333 89,5 

Sd  1,424001 1,155731 1,063089 2,242448 2,242448 3,075247 
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Lampiran 9. Koefisien keragaman Bobot Badan DOC 
Ayam ke- Bobot Badan (g) 

(x) 
(x-z) (x-z)2 

1 40,10 -3,035 9,211225 
2 45,80 2,665 7,102225 
3 38,80 -4,335 18,79222 
4 44,40 1,265 1,600225 
5 37,70 -5,435 29,53922 
6 37,70 -5,435 29,53922 
7 37,70 1,865 3,478225 
8 45,00 4,965 24,65123 
9 48,10 0,565 0,319225 
10 43,70 1,065 1,134225 
11 44,20 1,865 3,478225 
12 45,00 -2,635 6,943225 
13 40,50 -0,535 0,286225 
14 42,60 -3,235 10,46522 
15 39,90 -0,735 0,540225 
16 42,40 3,365 11,32323 
17 46,50 -0,635 0,403225 
18 42,50 -1,235 1,525225 
19 41,90 -2,435 5,929225 
20 40,70 -5,535 30,63622 
21 37,60 -5,535 30,63622 
22 42,60 -0,535 0,286225 
23 40,80 -2,335 5,452225 
24 40,70 -2,435 5,929225 
25 38,40 -4,735 22,42022 
26 39,60 -3,535 12,49622 
27 45,10 1,965 3,861225 
28 48,60 5,465 29,86623 
29 41,80 -1,335 1,782225 
30 43,00 -0,135 0,018225 
31 45,50 2,365 5,593225 
32 38,70 -4,435 19,66922 
33 37,20 -5,935 35,22422 
34 44,20 1,065 1,134225 

Ayam ke- Bobot Badan (g) 
(x) 

(x-z) (x-z)2 

35 41,10 -2,035 4,141225 
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36 46,70 3,565 12,70923 
37 48,00 4,865 23,66823 
38 39,80 -3,335 11,12222 
39 46,70 3,565 12,70923 
40 44,20 1,065 1,134225 
40 44,10 0,965 0,931225 
41 47,30 4,165 17,34723 
42 44,70 1,565 2,449225 
43 43,90 0,765 0,585225 
44 42,40 -0,735 0,540225 
55 40,00 -3,135 9,828225 
46 44,30 1,165 1,357225 
47 45,60 2,465 6,076225 
48 38,60 -4,535 20,56622 
49 40,40 -2,735 7,480225 
50 44,60 1,465 2,146225 
51 44,00 0,865 0,748225 
52 45,30 2,165 4,687225 
53 40,00 -3,135 9,828225 
54 49,10 5,965 35,58123 
55 43,70 0,565 0,319225 
56 48,40 5,265 27,72023 
57 43,60 0,465 0,216225 
58 41,50 -1,635 2,673225 
59 47,20 4,065 16,52423 
60 44,20 1,065 1,134225 
61 43,80 0,665 0,442225 
62 39,60 -3,535 12,49622 
63 47,20 4,065 16,52423 
64 46,70 3,565 12,70923 
65 43,90 0,765 0,585225 
66 43,50 0,365 0,133225 
67 40,00 -3,135 9,828225 
68 49,10 5,965 35,58123 

Ayam ke- Bobot Badan (g) 
(x) 

(x-z) (x-z)2 

69 45,50 2,365 5,593225 
70 42,90 -0,235 0,055225 
71 43,30 0,165 0,027225 
72 40,70 -2,435 5,929225 
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73 39,60 -3,535 12,49622 
74 44,30 1,165 1,357225 
75 42,00 -1,135 1,288225 
76 41,00 -2,135 4,558225 
77 43,50 0,365 0,133225 
78 41,70 -1,435 2,059225 
79 41,20 -1,935 3,744225 
80 47,50 4,365 19,05323 
81 45,90 2,765 7,645225 
82 48,10 4,965 24,65123 
83 41,20 -1935 3,744225 
84 41,00 -2,135 4,558225 
85 41,40 -1,735 3,010225 
86 44,90 1,76 3,115225 
87 40,70 -2,435 5,929225 
88 41,90 -1,235 1,525225 
89 36,70 -6,435 41,40922 
90 46,40 3,265 10,66023 
91 41,20 -1,935 3,744225 
92 40,80 -2,335 5,452225 
93 43,10 -0,035 0,001225 
94 43,10 -0,035 0,001225 
95 43,20 0,065 0,004225 
96 42,10 -1,035 1,071225 
97 46,90 3,765 14,17523 
98 46,10 2,965 8,791225 
99 41,70 -1,435 2,059225 
100 49,40 6,265 39,25023 

Total 4313,5  900,2475 
Mean 43,135  9,002475 

Sd 3,015527995  10,41802 
 

Z = x bar      Z = � X/n        

Z = 4313,5/100        

 Z = 43,135 
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Standar deviasi (Sd) =�� (X – Z)
2

n - 1
     � �900,2475

99
 

     = 3,015527995 

Koefisien Keragaman � Sd

Z
� 100% = 

3,015527995

43,135
 � 100% 

          = 6,99  

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian 
dapat dikatakan seragam karena memiliki Koefisien Keragaman 
kurang dari 10 %. 
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Lampiran 10. Analisa statistik aktivitas amilase dalam usus halus ayam pedaging. 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 30,75 27,79 26,68 23,14 28,62 136,96915 

2 31,05 28,03 26,97 23,57 28,93 138,55201 

3 25,62 29,34 25,06 26,25 27,71 133,98305 

4 25,62 28,97 24,59 26,49 28,49 134,13710 

Jumlah 113,03 114,12 103,29 99,47 113,74 543,64132 

rata-rata 28,26 28,53 25,82 24,86 28,44 

FK JKT JKP JKG 

14777,29 90,83376 47,06520239 43,76855343 
 

Dengan Rumus Analisis ragam sebagai berikut:  

�� � 	∑ ∑ ���������� ��
���    � ����,������²���            = 295545,884622774       = 14777,29 

          20 
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 �! � � � "#$�%
&'

(
�&'

� �30,74554� . 31,04925² . 2 . 28,48503²� 4 14777,29 � 90,83376 

 �6 � ∑ 7∑ "#$%&' 8(�&' �
9 4 �� 

 �6 � 7���,:�;���<���,��:�;�<2<���,=��>:�8� 4 14777,29       = 59297,4377341095 - 14777,29 

4 

         = 14824,3594335274 – 14777,29          = 47,065202388         = 47,06520239 

 �? �  �! 4  �6                 �? � 90,83376 4 47,0652023887 � 43,76855343 

KT perlakuan = JK/db   = 47,06520239/4         = 11,7663006 

KT galad = JK/db           = 43,76855343/15        = 2,917903562 

Fhit  = KT perlakuan              = 11,7663006         = 4,032450129 

     KT galad                        2,917903562 
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SK db JK KT Fhit**  F0,05 F0,01 
Perlakuan 4 47,06520239 11,7663006 4,032450129 3,06 4,89 
Galat 15 43,76855343 2,917903562    
Total 19 90,83375582     
Keteranan : ** (F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0.05). 

Dengan (P<0,05) yang berarti bahwa penelitian tersebut berpengaruh nyata terhadap ayam pedaging, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 
SE df1 JND 5% JNT 5% kode rata-rata notasi 

0,381962 2 3,014 1,151234291 P3 24,86418 a 

0,343041 3 3,16 1,08400956 P2 25,82269 a 

0,343041 4 3,25 1,11488325 P0 28,25734 b 

0,343041 5 3,312 1,136151792 P4 28,43595 b 

        P1 28,53017 b 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata 

Dengan rumus sebagai berikut : 

SE = @ABCD'D(%    = @�,;�=;:�����      = 0,381962 
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Lampiran 11. Analisa statistik aktivitas protease dalam usus halus ayam pedaging. 

ulangan 
Perlakuan 

jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 42,,41262 45,61357 49,37517 48,94790 44,99241 231,34166 

2 41,60283 45,30481 47,39444 48,52171 44,41202 227,23581 

3 42,89785 47,83346 46,77922 43,73996 47,26093 228,51143 

4 43,73996 48,47339 45,74973 43,83623 47,09425 228,89356 

jumlah 170,65326 187,22522 189,29856 185,04581 183,75961 915,98246 
rata-
rata 42,66331 46,80631 47,32464 46,26145 45,93990 

FK JKT JKP JKG 
41951,19 101,4095 53,63393 47,77553 
 

Dengan Rumus Analisis ragam sebagai berikut:  

�� � 	∑ ∑ ���������� ��
��� � �;��,;>����²���        = 839023,868113496       = 41951,193405675     =  41951,19 

     20 
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 �! � � � "#$�

%

&'

(

�&'
� �42,41262� . 41,60283² . 2 . 47,09425²� 4 41951,19 � 101,40 

 �6 � ∑ 7∑ "#$%&' 8(�&'
�

9 4 �� 

 �6 � 7�=:,������<�>=,������<2<�>�,=�;���8
� 4 41951,19    = 168019,309340147 - 41951,19 

         4 

         = 42004,827335037 – 41951,19     = 53,633929362        = 53,63393 

 �? �  �! 4  �6             �? � 101.4095 4 53,63393       � 47,77553 

KT perlakuan = JK/db       = 53,63393/4     = 13,40848 

KT galad = JK/db          = 47,77553/15    = 3,185036 

Fhit   = KT perlakuan               = 13,40848            = 4,209838 

     KT galad                          3,185036  
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SK Db JK KT Fhit**  F0,05 F0,01 
perlakuan 4 53,63393 13,40848 4,209838 3,06 4,89 
galat 15 47,77553 3,185036    
total 19 101,4095     
Kesimpulan: ** (F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0.05). 

Dengan (P<0,05) yang berarti bahwa penelitian tersebut berpengaruh nyata terhadap ayam pedaging, maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

SE df1 JND 5% JNT 5% kode rata-rata notasi 

0,399064 2 3,014 1,202778 P0 42,66331 a 

0,399064 3 3,16 1,261041 P4 45,9399 b 

0,399064 4 3,25 1,296957 P3 46,26145 bc 

0,399064 5 3,312 1,321699 P1 46,80631 bc 

        P2 47,32464 bc 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

SE = @ABCD'D(
%    = @�,�>�:��

�    = 0,399064 
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Lampiran 12. Analisa statistik aktivitas lipase dalam usus ayam pedaging. 

ulangan 
Perlakuan         Jumlah 

P0 P1 P2 P3 P4  
1 60,66806 53,57698 40,42335 49,63750 60,29890 264,60479 

2 62,82478 55,03180 41,80000 50,28086 60,45403 270,39147 

3 59,99920 49,58831 42,75852 54,29411 61,91132 268,55147 

4 59,04980 50,23078 44,25393 51,94965 63,40918 268,89334 

Jumlah 242,54184 208,42787 169,23581 206,16212 246,07343 1072,4410 

rata-rata 60,63546 52,10697 42,30895 51,54053 61,51836 

FK JKT JKP JKG 

57506,49 1040,016 984,6159 55,39964 
 

Dengan Rumus sebagai berikut:  

�� � 	∑ ∑ ���������� ��

��� � ��:=�,���:�²

���      = 1150129,85171022    =  57506,49258551      = 57506,49 

  20
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 �! � � � "#$�
%

&'

(

�&'
� �60,66806� . 62,82478² . 2 . 63,40918²� 4 57506,49 � 1040,016 

 �6 � ∑ 7∑ "#$%&' 8(�&'
�

9 4 �� 

 �6 � 7���,���>��<�:>,��=>=�<2<���,:=����8
� 4 57506,49        = 233964,43398179 – 57506,49    

=  58491,10849545 – 57506,49       = 984,61590994        = 948,6159 

 �? �  �! 4  �6              �? � 1040,016 4 948,6159 � 55,39964 

KT perlakuan = JK/db         = 948,6159/4     = 246,154 

KT galad = JK/db      = 55,39964/15     = 3,69331 

Fhit   = KT perlakuan            = 246,154        = 66,648619 

     KT galad                      3,69331 
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SK db JK KT Fhit**  F0,05 F0,01 
perlakuan 4 984,6159 246,154 66,648619 3,06 4,89 
galat 15 55,39964 3,69331    
total 19 1040,016     
Keterangan: **  (F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0.01). 

Dengan (P<0,01) yang berarti bahwa penelitian tersebut berpengaruh nyata terhadap ayam pedaging, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

SE df1 JND 1% JNT 1% kode rata-rata notasi 

0.429727 2 4,167 1,790673 P2 42,30895 a 

0.429727 3 4,346 1,867594 P3 51,54053 b 

0.429727 4 4,463 1,917873 P1 52,10697 b 

0.429727 5 4,547 1,95397 P0 60,63546 c 

        P4 61,51836 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

SE = @ABCD'D(
%     = @�,�;���

�     = 0,429727 
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Lampiran 13. Analisa statistik karakteristik usus halus (Panjang Villi) 
ulangan perlakuan         

jumlah 
  P0 P1 P2 P3 P4 

1 1,415 1,442 1,465 1,498 1,508 7,328 

2 1,423 1,451 1,483 1,502 1,513 7,371 

3 1,431 1,454 1,493 1,509 1,511 7,399 

4 1,430 1,456 1,495 1,503 1,503 7,388 

jumlah 5,700 5,803 5,936 6,012 6,035 29,486 

rata-rata 1,425 1,451 1,484 1,503 1,509 
FK JKT JKP JKG 

43,470817 0,021349888 0,020346652 0,001003236 
 

Dengan Rumus sebagai berikut:  

�� � 	∑ ∑ ���������� ��

��� � �29.486�²

5�4
      = 869,416       = 43,471    

     20



 

 

77 

 

 �! � � � "#$�
%

&'

(

�&'
� �1.415� . 1.423,�. 1.4312² . 2 . 1.503�� 4 43,471 � 0,021349888 

 �6 � ∑ 7∑ "#$%&' 8(�&'
�

9 4 �� 

 �6 � 7�.=::�<�.>:��<2<�.:���8
� 4 43,471     = 173, 96465322667 – 43,471   = 43,491163306667 – 43,471 

 4 

          = 0,020346652       = 0,020 

JKG � JKT 4 JKP              JKG � 0.021349888 4 0,020346652 � 0.001003236 

KT perlakuan = JK/db       = 0,020346652/4      = 0,005086663 

KT galad = JK/db       = 0.001003236/15    = 0,00006688 

Fhit   = KT perlakuan        = 0.005086663      = 76,05387014 

     KT galad                   0,00006688    
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SK db JK KT Fhit**  F0,05 F0,01 
perlakuan 4 0,020346652 0,005086663 76,05387014 3,06 4,89 
Galat 15 0,001003236 6,688E-05    
Total 19 0,021349888     
Keterangan : ** F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0.01). 
 
Dengan (P<0,01) yang berarti bahwa penelitian tersebut berpengaruh nyata terhadap ayam pedaging, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

SE df1 JND 1% JNT 1% kode rata-rata notasi 

0,0018287 2 4,167 0,007620164 P0 1,42507 a 

0,0018287 3 4,346 0,0079475 P1 1,45067 b 

0,0018287 4 4,463 0,008161457 P2 1,48400 c 

0,0018287 5 4,547 0,008315068 P3 1,50293 d 

      P4 1,50880 e 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

SE = @ABCD'D(
%      = @0,00006688

4
     = 0,0018287 
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Lampiran 14. Analisa statistik karakteristik usus halus (Jumlah Villi)  
Ulangan Perlakuan 

jumlah 
  P0 P1 P2 P3 P4 

1 2,667 4,000 4,333 5,833 6,333 23,167 

2 4,000 4,500 5,167 5,833 6,167 25,667 

3 3,333 3,833 5,500 6,167 6,000 24,833 

4 3,833 4,500 5,500 5,833 5,833 25,500 

jumlah 13,833 16,833 20,500 23,667 24,333 99,167 

rata-rata 3,458 4,208 5,125 5,917 6,083 
 

 

Dengan Rumus sebagai berikut:  

FK � 	∑ ∑ MNOPQ�RST�R ��

��� � �;;,��=�²
���   = 9834.02777777778    =  491,70139      = 491,701 

           20

FK JKT JKP JKG 

491,70139 22,65972222 20,09722222 2,5625 
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JKT � � � Yij�
�

O&X

�

N&X
� �2.667� . 4.000² . 2 . 5.833²� 4 491,701 � 22.65972222 

JKP � ∑ 7∑ Yij�O&X 8�N&X
�

r 4 FK 

JKP � 7��.>���<��.>���<2<���.����8
� 4 491,701     = 2047, 19444444444 – 491,701 

                  4 

       = 511,79861111111 – 491,701     = 20,09722222        = 20,0972 

JKG � JKT 4 JKP            JKG � 22,65972222 4 20,09722222 � 2,5625 

KT perlakuan = JK/db       = 20,09722222/4      = 5,024305556 

KT galad = JK/db       = 2,5625/15                = 0,170833333 

Fhit   = KT perlakuan          =  5,024305556       = 29,41056911 

     KT galad                     0,170833333  
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SK db JK KT Fhit**  F0,05 F0,01 
perlakuan 4 20,09722222 5,024305556 29,41056911 3,06 4,89 
Galat 15 2,5625 0,170833333    
Total 19 22,65972222     
Keterangan : ** F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0.01) 
Dengan (P<0,01) yang berarti bahwa penelitian tersebut berpengaruh nyata terhadap ayam pedaging, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

SE df1 JND 1% JNT 1% kode rata-rata notasi 

0,0924211 2 4,167 0,38511888 P0 3,458 a 

0,0924211 3 4,346 0,401662264 P1 4,208 b 

0,0924211 4 4,463 0,412475537 P2 5,125 c 

0,0924211 5 4,547 0,420238912 P3 5,917 d 

        P4 6,083 de 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

SE = @Z[\]X]�
�    = @0,170833333

4
   = 0,0924211 
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Lampiran 15. Kandungan pakan starter dan finisher yang digunakan 
selama Penelitian 

Kanungan Zat Makanan Starter  (% BK) 
Bahan pakan P0 P1 P2 P3 P4 
BK 88,4 87,6 86,9 86,2 85,59 
Abu 6,7 6,8 6,9 7,0 7,23 
PK 21,7 22,6 23,6 24,5 23,14 
SK 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 
LK 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 
ME (Kkal/Kg) 2942 2915 2889 2864 2840 
Kandungan Zat Makanan Finisher (% BK) 
BK 88,5 87,7 87,0 86,3 85,6 
Abu 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 
PK 18,4 19,4 20,4 21,3 22,2 
SK 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 
LK 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 
ME (Kkal/Kg) 2998 2970 2944 2918 2892 

Keterangan : Hasil perhitungan 

 


