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EFFECTS OF POWDER PHYTOBIOTIC WITH 
ENCAPSULATION AS FEED ADDITIVES THE 

CHARACTERISTICS BLOOD PROFILE OF 
BROILER 

 
ABSTRACT 

Dwi Wijaya, Eko Widodo and Osfar Sjofjan 
 

This research aims to determine the effect of the use 
of powder as an encapsulation phytobiotic with the treatment 
of feed additives on broiler blood characteristics with different 
degree levels. This research uses a total of 192 broilers DOC 
are not differentiated sex and maintained for 35 days with an 
average initial body weight 43.47 ± 3.32 and 7.64% 
coefficient of variability. Chickens maintained for 35 days and 
randomly divided into 8 treatment is phytobiotic with and 
without encapsulation are given each level (0%, 0.4%, 0.8% 
and 1.2%), consisting of 8 (eight) of feed treatment is divided 
into 2 (two) types of additive form, that is with and without 
encapsulation and 4 (four) levels of feed use in the nested an 
attempt is repeated every 3 times and each repetition in battery 
cages are 8 tails. Variables used in this research include blood 
serum protein, blood albumin and blood globulin. The method 
used was nested experiment using Complete Randomized 
Design (CRD), if there is a calculation of a significant 
treatment (real), then it will proceed with the Test Distance 
Multiple Duncan's. Results of research in the treatment of 
flour flour phytobiotics treatment (non and encapsulation) no 
significant effect (P>0.05) on blood serum protein, blood 
albumin and globulin blood, whereas the treatment level 
analysis results showed that the flour fitobiotik have a 
significant influence (P<0.05) against blood albumin, but the 
effect is very significant (P<0.01) of blood serum protein and 
globulin blood. The conclusion of this research was use of 
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flour fitobiotik without and with the encapsulation does not 
have a significant effect on all variables studied. The use of 
flour fitobiotik encapsulated in the provision of 1.2% level 
(L3) can increase blood serum protein levels significantly 
compared to the other. Improve the provision of higher 
phytobiotic level (L2) 0.8% and (L3) 1.2% can increase blood 
albumin concentrations, although still not significantly 
different from control (L0). Globulin levels of blood can be an 
indicator of the level of immunity in cattle as they relate 
directly to the organ lymphocytes. 

 
Keywords : phytobiotic, encapsulation, immune system, blood 
profile 
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PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG 
FITOBIOTIK DENGAN PERLAKUAN 

ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP KARAKTERISTIK PROFIL DARAH 

AYAM PEDAGING 

RINGKASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang 
Fakultas Peternakan Brawijaya disumber sekar dan 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan 
selama 35 hari, pada bulan April-Mei 2012. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung fitobiotik 
(bawang putih dan meniran) dan perlakuan enkapsulasi 
sebagai aditif pakan terhadap karakteristik profil darah ayam 
pedaging. Manfaat penelitian sebagai bahan informasi tentang 
pengaruh penggunaan tepung fitobiotik (bawang merah dan 
meniran) dan perlakuan enkapsulasi sebagai aditif pakan 
terhadap karakteristik darah ayam pedaging.  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
tersarang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 8 (delapan) pakan perlakuan yang 
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis bentuk aditif yaitu  tanpa dan 
dengan enkapsulasi dan 4 (empat) level penggunaan dalam 
pakan yang tersarang pada jenis bentuk aditif pakan (L0= 0%, 
L1= 0,4%, L2=0,8% dan L3= 1,2%). Setiap percobaaan diulang 
sebanyak 3 kali dan setiap ulangan pada kandang baterai 
terdapat 8 ekor, sehingga jumlah ayam yang digunakan 
sebanyak 192 ekor. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
in meliputi protein serum darah, albumin darah dan globulin 
darah. Data hasil penelitian ditabulasi menggunakan program 
Excel. Kemudian dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) 
dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Tersarang. Apabila 



vii 
 

dari perhitungan terdapat perbedaan yang signifikan (nyata), 
maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

Hasil analisis pada perlakuan bentuk tepung fitobiotik 
(non dan enkapsulasi) tidak berpengaruh nyata (P>0.05) 
terhadap protein serum darah, albumin darah dan globulin 
darah, sedangkan perlakuan level menunjukkan bahwa tepung 
fitobiotik memiliki pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap 
albumin darah, tetapi berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 
terhadap protein serum darah dan globulin darah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  
penggunaan tepung fitobiotik terenkapsulasi pada level 
pemberian 1,2% (L3) mampu meningkatkan protein serum 
darah secara signifikan dibandingkan level yang lainnya, 
sedangkan pemberian level fitobiotik (L2) 0,8% dan (L3) 1,2% 
mampu meningkatkan konsentrasi albumin darah walaupun 
masih tidak berbeda nyata dengan kontrol (L0). Kadar globulin 
darah mampu menjadi  indikator tingkat imunitas pada ternak 
karena terkait langsung pada organ limfosit. Penelitian ini 
disarankan untuk menambah persentase pemberian tepung 
fitobiotik dalam pembuatan pakan, sehingga mampu 
memberikan hasil yang lebih maksimal untuk meningkatkan 
karakteristik profil darah ayam pedaging. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 Pembangunan peternakan merupakan bagian dari 
pembangunan keseluruhan yang bertujuan untuk menyediakan 
pangan hewani berupa daging, susu dan telur yang benilai gizi 
tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya 
peternak, dan memperluas kesempatan kerja serta menambah 
nilai devisa negara. Hal inilah yang mendorong pembangunan 
sektor peternakan sehingga pada masa yang akan datang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam 
pembangunan perekonomian bangsa. Pencapaian 
pembangunan pertanian khususnya sektor peternakan sebagai 
penunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan bagian 
dari kebutuhan dasar manusia perlu diusahakan dengan 
produktivitas yang maksimal sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan peternak. Salah satu komoditi peternakan yang 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan protein adalah daging.   
 Ayam pedaging merupakan ayam penghasil daging 
yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 
ternak potong lainnya. Keunggulan itu diantaranya waktu 
pemeliharaan yang singkat yaitu dalam lima minggu ayam 
pedaging sudah dapat dipanen dengan bobot 2,0 kg/ekor 
sehingga laju perputaran modal lebih cepat. Hal inilah yang 
mendorong banyak peternak yang mengusahakan peternakan 
ayam pedaging ini. 

Pakan ternak ayam pedaging umumnya disusun dari 
jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak, minyak, asam 
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amino sintetis dan bahan pelengkap (vitamin dan mineral). 
Pemenuhan kebutuhan bahan pakan ternak dalam negeri dapat 
dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian lokal dan 
atau memanfaatkan bahan-bahan produksi lokal yang belum 
banyak dimanfaatkan. Negara Indonesia yang mempunyai 
lahan cukup luas, seharusnya Indonesia lebih mengutamakan 
peningkatan produksi bahan pakan lokal dari pada 
menggantungkan diri pada impor. Akan tetapi, kenyataannya 
Indonesia  masih mengimpor jagung dalam jumlah banyak, 
meskipun tanaman ini sudah lama dikenal dan dibudidayakan 
oleh petani di Indonesia. Pemanfaatan bahan pakan yang 
belum umum digunakan, harus memperhatikan beberapa hal 
seperti: jumlah ketersediaan, kandungan zat makanan, 
kemungkinan adanya faktor pembatas seperti zat racun atau 
anti-nutrisi serta perlu tidaknya bahan tersebut diolah sebelum 
dapat digunakan sebagai pakan ternak (Sinurat, 1999).  

Pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging yaitu sekitar 60 
– 70 % dari biaya produksi. Oleh karena itu, pakan yang 
digunakan harus memenuhi semua kebutuhan zat makanan 
bagi ayam pedaging, selain itu tidak mengandung zat-zat 
kimia yang berbahaya bagi ternak maupun konsumen yang 
akan mengkonsumsi hasil ternak. Pakan yang berkualitas pada 
umumnya ditambahkan feed additive untuk mendapatkan 
pertumbuhan ternak yang optimal. Feed additive merupakan 
bahan pakan tambahan yang diberikan pada ternak melalui 
pencampuran dengan pakan ternak. 
 Efektivitas bawang putih erat kaitannya dengan zat 
kimia yang terkandungdi dalamnya. Bau khas bawang putih 
ditentukan oleh keberadaan senyawa allisin. Senyawa ini 
berperan sebagai antibakteri. Selain itu bawang putih mampu 
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menurunkan kadar glukosa darah, dan antikanker. Komponen 
yang berperan sebagai antikanker adalah senyawa - senyawa 
yang mengandung sulfur (dialildisulfida) Meniran secara 
empiris digunakan sebagai obat. Banyak yang menyatakan 
bahwa komponen aktif metabolit sekunder dalam meniran 
adalah flavonoid, lignan, isolignan, dan alkaloid. Komponen 
yang bersifat imunomodulator adalah dari golongan flavonoid, 
golongan flanoid mampu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri atau 
mikroba lainnya. 

Pemanfaatan fitobiotik sebagai alternatif feed additive 
alami diharapkan dapat meningkatkan kualitas pakan. Apalagi 
fitobiotik yang berasal dari tanaman ini, seperti bawang putih 
dan meniran, juga memiliki kandungan zat aktif yang memiliki 
berbagai fungsi misalnya penyembuhan maupun pencegahan 
penyakit, sebagai antibiotik alami karena mampu menekan 
mikroba patogen, memberikan efek kekebalan tubuh, 
antibakteri dan antioksidan. Penggunaan campuran bawang 
putih dan meniran segar mungkin kurang begitu efisien karena 
mempunyai bau yang kurang disukai oleh ternak. Masalah bau 
tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan teknologi 
enkapsulasi.  

1.2  Perumusan Masalah 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh penggunaan tepung fitobiotik (bawang putih dan 
meniran) dengan perlakuan enkapsulasi sebagai aditif pakan 
terhadap karakteristik profil darah ayam pedaging. 
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1.3  Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan tepung fitobiotik (bawang putih dan meniran) 
dengan perlakuan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap 
karakteristik profil darah ayam pedaging.  
 
1.4  Manfaat penelitian 
 Manfaat penelitian sebagai bahan informasi tentang 
pengaruh penggunaan tepung fitobiotik (bawang merah dan 
meniran) dengan perlakuan enkapsulasi sebagai aditif pakan 
terhadap karakteristik profil darah ayam pedaging. 
 
1.5 Kerangka Pikir 
 Tepung fitobiotik yang akan dipakai dalam penelitian 
ini adalah  hasil ekstraksi bawang putih dan meniran. Bawang 
putih mengandung senyawa fitokimia yang bermanfaat untuk 
meningkatkan konsumsi pakan dan menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme yang merugikan. Senyawa aktif yang dapat 
diekstrak dari bawang putih adalah allicin, allil, dan diallil 
sulfida yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
patogen. Bawang putih bermanfaat bagi kesehatan karena 
mengandung unsur-unsur aktif, memiliki daya bunuh terhadap 
bakteri, sebagai bahan antibiotik, merangsang pertumbuhan sel 
tubuh, dan sebagai sumber vitamin B1. Selain itu, bawang 
putih mempunyai nilai nutrisi yang cukup tinggi, dan 
mengandung sejumlah komponen kimia yang diperlukan 
untuk hidup manusia. Bawang putih dimanfaatkan sebagai 
penghambat perkembangan penyakit kanker karena 
mengandung komponen aktif (Anonimous, 2008). 

Bawang putih mengandung minyak atsiri yang sangat 
mudah menguap di udara bebas. Minyak atsiri dari bawang 
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putih mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dan 
antiseptik. Aroma bawang putih yang khas karena adanya 
alisin, bau menyengat alisin disebabkan karena kandungan 
belerang (Riyadi, 2009). Alisin yang terdapat pada bawang 
putih mampu meningkatkan kinerja limfosit yang mempunyai 
fungsi utama respon terhadap antigen (benda-benda asing) 
dengan membentuk antibodi yang bersirkulasi dalam darah 
atau dalam pengembangan imunitas atau sistem kekebalan 
(Frandson 1994). Menurut Tizard (1982) limfosit memiliki 
fungsi kompleks dan fungsi utamanya adalah memproduksi 
antibodi (limfosit B) atau sebagai sel fektor khusus dalam 
menanggapi antigen yang melekat pada mikrofag (limfosit T). 
Penelitian tentang penambahan bawang putih dalam pakan 
ayam pedaging dapat meningkatkan berat karkas sebesar 6 % 
dan meningkatkan persentase daging dada sebesar 16 %. 
Untuk pemberian bawang putih 0,1 % pada ayam pedaging 
dapan menurunkan konsumsi pakan dan meningkatkan bobot 
badan sehingga dapat menurunkan konversi pakan (Raeesi 
,Husaini, Roofchaee, Shahneh dan Pira’i 2010).  
 Hampir semua bagian tanaman meniran berkhasiat 
obat. Senyawa aktif yang terdapat pada meniran antara lain 
phyllanthine untuk melindungi hati. Senyawa terpenoid 
berfungsi sebagai antibakteri, dan kandungan flavonoid, 
terpenoid dan lignan berfungsi sebagai anti oksidan dan sistem 
imun. Meniran dipercaya dapat menyembuhkan penyakit-
penyakit yang terkait dengan saluran empedu dan berkhasiat 
menurunkan jumlah virus hepatitis B yang ditemukan dalam 
darah. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa meniran 
memiliki aktivitas imunomodulator. Imunomodulator berperan 
membuat sistem imun lebih aktif dalam menjalankan 
fungsinya, menguatkan sistem imun tubuh (imunostimulator) 
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atau menekan reaksi sistem imun yang berlebihan 
(imunosuppressan). Dengan demikian, kekebalan atau daya 
tahan tubuh selalu optimal sehingga tetap sehat ketika diserang 
virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Jika aktivitas imun 
berkurang, maka kandungan flavonoid dalam meniran akan 
mengirim sinyal intraseluler pada reseptor sel untuk 
meningkatkan aktivitasnya (Praseno dan Mustafa, 2001).  
 
1.6 Hipotesis 
 Penggunaan  tepung fitobiotik (bawang putih dan 
meniran) dengan enkapsulasi dalam pakan dapat 
meningkatkan karakteristik profil darah ayam pedaging. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Fitobiotik 
 Fitobiotik adalah zat aktif yang berasal dari bahan 
tanaman yang dapat digunakan sebagai feed additive. Telah 
dilaporkan bahwa fitobiotik mampu menstimulasi 
pertumbuhan ayam dan sekaligus digunakan untuk 
pemeliharaan kesehatan ayam. Fitobiotik mampu mengontrol 
mikroorganisme di dalam saluran pencernaan unggas. 
Keberadaan mikroorganisme berpengaruh terhadap 
pencernaan pakan dan pemanfaatan energi pakan, sehingga 
mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan hewan inangnya. 
Fitobiotik mampu meningkatkan kegiatan metabolisme dalam 
tubuh, sehingga fitobiotik ini sangat potensial dimanfaatkan 
sebagai aditif dalam pakan unggas (Riyadi, 2009). 

2.1.1  Bawang Putih 
 Pemanfaatan bawang putih yang paling umum 
biasanya adalah sebagai bubuk bawang putih baik langsung 
dengan penghancuran bawang putih kering maupun dengan 
enkapsulasi bawang putih, minyak atsiri bawang putih, 
oleoresin dan pikel bawang putih. Bubuk bawang putih 
berwarna kuning atau kuning keputihan, dapat dibuat dengan 
pengeringan bawang putih yang dilanjutkan dengan 
penepungan. Meskipun karakteristik flavor tetap baik selama 
penyimpanan, tetapi bubuk ini bersifat sangat higroskopis 
(menyerap air) sehingga diperlukan wadah kedap uap air 
untuk mencegah produk menjadi keras dan kasar dan 
kehilangan kekuatan rasanya. Disamping itu juga kadang-
kadang sulit untuk dituangkan (Wibowo, 1989). 
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 Kekurangan di atas dapat diatasi jika bubuk bawang 
putih dibuat dengan cara enkapsulasi. Caranya adalah dengan 
mengeringkan minyak bawang putih atau ekstrak bawang 
dengan pengering semprot (spray dyer) menggunakan bahan-
bagan pengisi. Kekuatan cita rasa dengan cara ini bisa 
mencapai 10 kali kekuatan cita rasa cara pertama. Produk ini 
banyak digunakan dalam berbagai produk pangan seperti 
sosis, salad, salami dan sebagainya (Wibowo, 1989). 
 Proses enkapsulasi dapat dilakukan sebagai berikut : 
sebanyak 72 gr dekstrin atau gum arab dilarutkan ke dalam 3 
liter etanol. Kemudian sekitar 30 ml minyak atsiri atau 
oleoresin jeruk purut (atau rempah-rempah lain) ditambahkan 
ke dalam larutan dan diaduk sampai homogen. Campuran 
tersebut kemudian dikeringkan dengan spray dryer (Karyadi, 
2007). Dalam pembuatan bubuk bawang putih dengan 
pengering semprot, bawang putih dikupas, dihancurkan 
dengan dicampur air (air : bawang = 3 : 1), lalu dilakukan 
pengepresan dan penyaringan sehingga diperoleh sari bawang 
putih. Kedalam sari bawang putih tersebut dicampurkan 
dekstrin atau gum arab sebanyak 0.5 – 2.5 persen, selanjutnya 

dikeringkan dengan pengeringan semprot suhu 160 – 170 
o
C  

Jika bubuk hasil enkapsulasi tersebut akan digunakan harus 
dilarutkan dengan sejumlah air sehingga flavor bawang putih 
akan keluar (Safitri, 2004). 

2.1.2 Meniran 
 Meniran adalah tanaman semusim, tumbuh tegak, 
bercabang-cabang, dan tingginya antara 30-50 cm, Berbentuk 
bulat berbatang basah dengan tinggi kurang dari 50 cm, tidak 
berambut, hijau, diameternya ± 3 mm. Majemuk, berseling, 
anak daun 15-24, bulat telur, ujung tumpul, pangkal 



9 
 

membulat, panjang ± 1,5 cm, lebar ± 7 mm, tepi rata, 
hijau.Bunga tunggal, terdapat pada ketiak daun menghadap ke 
arah bawah, menggantung, berwarna putih, daun kelopak 
bentuk bintang, benang sari dan putik tidak nampak jelas, 
mahkota bunga kecil, berwarna putih.Buahnya kotak, bulat 
pipih, licin, diameter ± 2mm, berwarna  hijau keunguan (Adfa, 
2005) 
 Bijinya kecil, keras, berbentuk ginjal dan berwarna 
coklat merupakan akar tunggang, berwarna putih. Meniran 
merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah tropis yang 
tumbuh liar di hutan-hutan, ladang ladang, kebun-kebun 
maupun pekarangan halaman rumah, pada umumnya tidak 
dipelihara, karena dianggap tumbuhan rumput biasa. Meniran 
tumbuh subur di tempat yag lembab pada dataran rendah 
sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Seperti 
juga di sepanjang saluran air, semak-semak, dan tanah 
terlantar di permukaan  (Ahira, 2011) 
 Meniran mengandung  golongan  senyawa  kimia  
golongan  flavonoid,  antara  lain  quercetrin,  isoquercetrin,  
astragalin,  rutin  kaemperol-4’-rhamnopyranoside, 
eriodictyol-7-rhamnopyranoside, fisetin-4’-O-glicoside, 
5,6,7,4’-tetrahydroxy-8-(3-methylbut-2-enyl)-flavonone-5-O-
runoside (nirurin).    Pada akarnya  terdapat  3,5,7-trihydroxy 
flavonl-4”-O-α-L-(-)  rhamnopyranoside;  suatu senyawa  
glikosida  flavonoid  dengan  kaemperol  sebagai  aglikon  dan  
rhamnosa sebagai  bagian  glikon.  Ikatan  glikosida  terdapat  
pada  posisi  4  sebagai  gliksida flavonoid  terdapat  pula  
5,3’,4;-rihydroxyflavononone-7-O- α -L-(-), suatu  flavonone 
(eriodictyol); L(-) rhamnose  sebagai bagian gikon. (Widayati, 
2008). 



10 
 

 Meniran secara empiris digunakan sebagai obat 
infeksi saluran kencing, sakit perut, sakit gigi, demam, batu 
ginjal, diuretik, diabetes dan desentri. Terdapat beberapa jenis 
meniran yang banyak dijumpai dan digunakan sebagai obat, 
adalah Phylanthus niruri dan Phylanthus urinaria. Beberapa 
negara P. niruri juga diidentifikasikan untuk spesies lain dari 
suku Phyllanthus. Di Amerika Tengah dan Amerika Selatan 
tanaman yang dikenal sebagai P. niruri sebenarnya adalah 
Phylanthus amarus. Di Indonesia Phylanthus niruri dan 
Phylanthus urinaria penggunaannya sebagai obat saling 
menggantikan dengan naman lokal meniran. Dilaporkan 
bahwa komponen aktif metabolit sekunder dalam meniran 
adalah flavonoid, lignan, isolignan, dan alkaloid. Komponen 
yang bersifat imunomodulator adalah dari golongan flavonoid, 
golongan flavonoid mampu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri atau 
mikroba lainnya (Ramdhani, 2011). 
 Keberhasilan mengisolasi tiga senyawa aktif dari 
genus Phyllanthus yaitu Phylanthus amarus yang mempunyai 
aktivitas menghambat perkembangbiakan virus hepatitis B, 
meningkatkan sistem imun dan melindungi hati. Uji praklinis 
terhadap tikus dan mencit dilakukan untuk menentukan 
keamanan dan karakteristik imunomodulasi.. Akhirnya 
diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak Phylanthus niruri bekerja 
sebagai imunomodulator yang dapat digunakan sebagai terapi 
adjuvan (penunjang) untuk beberapa penyakit infeksi 
(Widayati, 2008). 
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2.2   Enkapsulasi 
 Kekurangan produk tanaman obat dalam bentuk 
minyak atsiri maupun oleoresin mendorong para ahli 
mengolah lebih lanjut kedua produk tersebut. Pengembangan 
lebih lanjut dari oleoresin atau minyak atsiri diantaranya 
adalah dengan teknik enkapsulasi. Dalam teknik ini flavor 
(misalnya minyak atsiri atau oleoresin) diperangkap dalam 
suatu pelapis polimer, membentuk mikrokapsul bulat dengan 
ukuran antara puluhan mikron sampai beberapa milimeter. Isi 
atau flavor dalam mikrokapsul tersebut dapat dilepaskan 
dengan kecepatan terkontrol pada kondisi tertentu (Indrawati, 
2010). 
 Teknik-teknik mikroenkapsulasi yang banyak 
digunakan secara komersial adalah spray drying, air 
suspension coating, spray cooling dan spray chilling. Spray 
drying atau pengering semprot merupakan teknik enkapsulasi 
yang banyak digunakan untuk minyak atsiri dan oleoresin 
rempah-rempah. Oleoresin atau minyak atsiri yang 
dienkapsulasi sangat efektif digunakan dalam makanan olahan, 
proses pengisian, pencampuran kering, permen, makanan 
formula, bumbu-bumbuan, makanan penutup (dessert), 
produk-produk susu dan lain-lain. Keuntungan lainnya adalah 
cita rasa terlindung dari kehilangan (penguapan) dalam masa 
penyimpanan yang lama mudah dituangkan, mudah ditimbang, 
ditangani dan dicampurkan bebas dari enzim tannin, mikroba 
dan serangga mudah digunakan dalam pencampuran bahan-
bahan kering bebas dari garam-garam, dekstrosa dan pengisi 
yang lain, kecuali pati atau gum yang digunakan sebagai 
bahan pelapis bersifat non higroskopis dengan stabilitas dalam 
penyimpanan yang baik serta dapat menghasilkan produk 
dengan kualitas flavor yang terstandarisasi (Versic, 2000). 
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 Proses enkapsulasi dengan pengering semprot, flavor 
atau cita rasa bahan pangan, misalnya yang berbentuk 
oleoresin atau minyak atsiri rempah-rempah, dicampur merata 
(sehingga membentuk emulsi) dengan pati (lebih baik dengan 
pati termodifikasi, yaitu pati yang telah diubah sifat 
fungsionalnya) atau gum yang dapat larut seperti gum akasia. 
Selanjutnya dikeringkan dengan pengering semprot (spray 
dryer) dengan kondisi suhu dan kelembaban yang diatur. Pati 
atau gum yang digunakan harus bersifat “food grade” jika 
produk enkapsulasi tersebut akan digunakan untuk makanan, 
juga harus larut dalam air agar dapat membuat isi mikrokapsul 
terlepas secara seragam pada saat digunakan. Bahan pengisi 
atau bahan enkapsulasi yang dapat digunakan dalam proses 
enkapsulasi oleoresin dan minyak atsiri dengan teknik 
pengeringan semprot antara lain dekstrin, CMC, gelatin, gum 
arab, gum xantan, dan gum akasia (Purnawan, 2010). 

Gum arab dihasilkan dari getah bermacam-macam 
pohon Acasia sp. Gum arab pada dasarnya merupakan 
serangkaian satuan-satuan D-galaktosa, L-arabinosa, asam D-
galakturonat dan L-ramnosa. Hui (1992) menambahkan bahwa 
gum arab merupakan bahan pengental emulsi yang efektif 
karena kemampuannya melindungi koloid dan sering 
digunakan pada pembuatan roti. Gum arab memiliki keunikan 
karena kelarutannya yang tinggi dan viskositasnya rendah. 
Menurut Imeson (1999), gum arab stabil dalam larutan asam. 
pH alami gum dari Acasia Senegal ini berkisar 3,9-4,9 yang 
berasal dari residu asam glukoronik. Emulsifikasi dari gum 
arab berhubungan dengan kandungan nitrogennya (protein). 
Gum arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan 
viskositas. Jenis pengental ini juga tahan panas pada proses 
yang menggunakan panas namun lebih baik jika panasnya 
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dikontrol untuk mempersingkat waktu pemanasan, mengingat 
gum arab dapat terdegradasi secara perlahan-lahan dan 
kekurangan efisiensi emulsifikasi dan viskositas. Menurut 
Alinkolis (1989), gum arab dapat digunakan untuk pengikatan 
flavor, bahan pengental, pembentuk lapisan tipis dan pemantap 
emulsi. Gum arab akan membentuk larutan yang tidak begitu 
kental dan tidak membentuk gel pada kepekatan yang biasa 
digunakan (paling tinggi 50%).  
 Keuntungan dari enkapsulasi dengan pengeringan 
semprot adalah kemampuannya untuk mengeringkan banyak 
senyawa yang labil terhadap panas. Meskipun demikian, 
karena banyak bahan aktif seperti flavor mengandung 20 – 30 
macam komponen yang berbeda (kelompok alkohol, aldehida, 
ester-ester dan keton) yang mempunyai titik didih berkisar 

antara 30 dan 180
o
C, akan memungkinkan kehilangan 

beberapa komponen aromatik bertitik didih rendah selama 
proses pengeringan. Produk hasil spray dryer biasanya 
mempunyai ukuran partikel yang sangat kecil (umumnya 
kurang dari 100 mikron) sehingga mempunyai kelarutan yang 
tinggi, tetapi dapat menimbulkan masalah jika dibuat untuk 
suatu campuran kering (karena mudah memisah). Masalah 
terjadinya pemisahan tersebut dapat diatasi dan fluiditasnya 
dapat ditingkatkan dengan cara agglomerasi, yaitu partikel-
pertikel enkapsulasi tersebut diberi perlakuan uap untuk 
membuat mereka melekat satu sama lain sehingga 
menghasilkan partikel-pertikel yang lebih besar. Produk yang 
akan dienkapsulasi bersifat sangat volatil atau termolabil, 
dapat digunakan modifikasi proses spray drying yang disebut 
“cold dehydration process”. Dalam proses ini, emulsi bahan 
aktif (misalnya oleoresin atau minyak atsiri) dalam bahan 
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pelapis disemprotkan ke dalam suatu cairan yang sudah 
menguap seperti etanol atau polyglycol pada suhu ruang atau 
lebih dingin. Mikrokapsul yang diperoleh disaring dan 
dikeringkan dengan pengeringan beku (freeze drying) (Natsir, 
2010). 
2.3  Aditif Pakan 
 Penggunaan antibiotik atau antimikrobial sebagai 
bahan aditif dalam pakan ternak (feed additive) telah 
berlangsung lebih dari 40 tahun. Senyawa antibiotik tersebut 
digunakan sebagai growth promotor dalam jumlah yang relatif 
kecil namun dapat meningkatkan efisiensi pakan (feed 
efficiency) dan reproduksi ternak sehingga dengan penggunaan 
bahan aditif tersebut peternak dapat memperoleh keuntungan 
lebih. Feed additive dalam pakan di tujukan untuk 
memperbaiki konsumsi, daya cerna serta daya tahan tubuh 
serta mengurangi tingkat stres pada ayam pedaging. Feed 
additive yang ditambahkan pada umumnya menggunakan 
antibiotik. Penggunaan antibiotik sebagai feed additive 
menghasilkan residu dalam karkas ayam pedaging. Apabila 
daging ayam dikonsumsi dikawatirkan akan menjadi resistensi 
terhadap antibiotik. Maka diperlukan feed additive yang bukan 
antibiotik. Feed additive pengganti antibiotik dapat diperoleh 
dari tanaman obat yang banyak terbukti dapat meningkatkan 
konsumsi dan nafsu makan ayam pedaging (Abidin, 2003).  

Namun, akhir-akhir ini penggunaan senyawa 
antibiotik mengalami penurunan dan bahkan di beberapa 
negara telah melarang penggunaan antibiotik sebagai bahan 
aditif dalam pakan ternak, hal ini disebabkan karena dua faktor 
utama. Pertama, kemungkinan hadirnya residu dari antibiotik 
yang akan mempengaruhi kesehatan konsumen, di samping itu 
antibiotik dapat menciptakan mikroorganisme yang resisten 
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dalam tubuh manusia atau ternak (terutama bakteri-bakteri 
pathogen seperti Salmonella, E. coli dan Clostidium 
perfrinens) (Rasyaf, 2002). 

2.4  Ayam Pedaging 
 Ayam pedaging merupakan salah satu sektor  
peternakan yang menghasilkan bahan pakan hewani yang 
mempunyai nilai gizi yang tinggi. Perkembangan genetik 
ayam pedaging semakin pesat, sehingga ayam pedaging tidak 
lagi dipotong pada umur 35 hari tetapi menjadi lebih cepat 
yaitu 29 hari. Pertumbuhan yang cepat tersebut diikuti oleh 
menurunnya daya tahan tubuh ayam pedaging. Diperlukan 
feed additive kedalam pakan untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan daya tahan tubuh ayam pedaging. Namun di 
sisi lain penggunaan feed additive sangat membahayakan 
konsumen karena meninggalkan residu. Di lain sisi, 
masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam pedaging 
sangat memperhatikan kaulitas produk karkas yang dihasilkan. 
Diperlukan kualitas karkas ayam pedaging yang bebas dari 
residu dan aman untuk dikonsumsi, untuk itu di perlukan 
penambahan feed aditive alami dalam pakan (Keirs, Peebles, 
A. Hubbard, dan Whitmarsh. 2002). 
 Pakan memiliki peran penting dalam kaitannya 
dengan aspek ekonomi yaitu sebesar 65-70% dari total biaya 
produksi yang dikeluarkan. Pemberian pakan bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, 
pemeliharaan panas tubuh dan produksi. Pemberian pakan 
juga berfungsi untuk membentuk sel-sel dan jaringan tubuh, 
mengganti sel-sel yang rusak dan selanjutnya untuk keperluan 
produksi. Pakan yang baik harus memperhatikan imbangan 
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nilai gizinya seperti kadar protein, energi, vitamin dan mineral 
(Suprijatna Atmomarsono dan R. Kartasudjana 2005). 
 Pakan ayam pedaging terbagi menjadi dua jenis yaitu 
pakan untuk periode starter dan pakan untuk periode finisher. 
Kebutuhan akan energi ayam pedaging periode starter 2800-
3300 kkal dengan protein 21-24%. Kebutuhan protein pakan 
periode finisher sebanyak 18,1-21,1%. Ayam pedaging pada 
periode finisher membutuhkan energi metabolis sebanyak 
3200 kkal/kg. (Anggorodi, 1994). 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Pakan Ayam pedaging  Periode 
Starter dan Periode   Finisher  

Zat Makanan Periode Starter PeriodeFinisher 
Protein (%) 23,00 20,00 
Energi Metabolis (Kkal/ kg) 2800-3200 2900-3200 
Kalsium (%) 1,00 0,90 
Fosfor (%) 0,45 0,35 
(NRC, 1994) 

 Konsumsi pakan adalah kemampuan ternak dalam 
mengkonsumsi sejumlah pakan yang digunakan dalam proses 
metabolisme tubuh Konsumsi pakan adalah jumlah pakan 
yang dihabiskan selama 24 jam yang digunakan untuk proses 
pertumbuhan, aktivitas dan mempertahankan suhu tubuh. 
Tingkat konsumsi pakan akan mempengaruhi laju 
pertumbuhan dan bobot akhir karena pembentukan bobot, 
bentuk dan komposisi tubuh pada hakekatnya adalah 
akumulasi pakan yang dikonsumsi ke dalam tubuh ternak. 
Kebutuhan pakan ayam pedaging tergantung pada strain, 
aktivitas, umur, besar ayam dan temperatur. . Faktor yang 
mempengaruhi konsumsi pakan antara lain umur, nutrisi 
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pakan, kesehatan, bobot badan suhu dan kelembaban serta 
kecepatan pertumbuhan (Wahju, 1997). 
 Menurut North dan Bell (1990), pakan ayam ras 
pedaging terdiri dari tiga bentuk, yaitu : (a) mash atau tepung, 
biasanya diberikan kurang dari dua minggu; (b) crumble atau 
butiran halus, diberikan untuk ayam ras pedaging saat masa 
awal sampai masa pertumbuhan; dan (c) Pellet, pakan untuk 
ayam ras pedaging masa awal (2 atau 3 minggu) digunakan 
pellet starter dan pakan untuk ayam ras pedaging masa akhir 
(4 minggu) digunakan pellet finisher. 

Tabel 2. Hubungan antara Konsumsi Pakan  dengan  Bobot 
Badan Akhir Ayam Pedaging. 

Minggu ke Total Konsumsi Pakan 
(g/ekor) 

Bobot Badan Akhir 
(g/ekor) 

1 146 159 
2 514 419 
3 1124 803 
4 1923 1265 
5 2912 1756 
6 4036 2255 

(Anonimous, 2006) 

Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan 
jumlah ataupun ukuran sel, bentuk dan berat jaringan-jaringan 
tubuh seperti tulang, urat daging, jantung, otak serta semua 
jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak dan 
pertumbuhan terjadi dengan cara yang teratur. Pertumbuhan 
adalah perubahan bobot badan, organ-organ dalam tubuh, 
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tulang dan bertambahnya urat daging serta terjadi perubahan 
bentuk dan ukuran-ukuran tubuh ternak (Anggorodi, 1985). 
 Pertumbuhan terjadi pada bentuk yang paling kecil 
yaitu jaringan sel dimana sel akan membelah dari 1 sel 
menjadi 2 kemudian dari dua menjadi 4 dan seterusnya namun 
dalam proses pembelahan tidak terjadi secara kontinu dan 
menentu. Ayam pedaging dalam pembentukan jaringan tubuh 
membutuhkan nutrisi untuk dapat tumbuh dengan baik. Ayam 
pedaging akan memperlihatkan pertumbuhan yang baik 
dengan pakan yang memiliki kandungan energi dan protein 
yang tinggi. (Kartasujana dan Suprijatna, 2005). 
 
Tabel 3. Standar Bobot Badan Ayam Pedaging Berdasarkan   

Jenis Kelamin pada Umur 1 sampai 6 Minggu  

Umur (minggu) Jenis Kelamin 
 Jantan (g/ekor) Betina (g/ekor) 

1 152 144 
2 376 344 
3 686 617 
4 1085 965 
5 1576 1344 
6 2088 1741 

 (NRC, 1994) 

 Pertumbuhan ayam pedaging dipengaruhi oleh faktor 
genetik, dimana masing-masing ternak mempunyai 
kemampuan tumbuh yang berbeda-beda. Pertumbuhan dapat 
dilihat pada kenaikan bobot badan yang diperoleh dengan cara 
menimbang ayam pedaging secara harian, mingguan ataupun 
menurut periode waktu tertentu. Ayam pedaging tumbuh 
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relatif cepat pada hari pertama sampai 6 minggu. Pola 
pertumbuhan unggas dimulai secara perlahan lalu berlangsung 
lebih cepat dan akhirnya menurun kecepatannya atau berhenti 
sama sekali. Periode pertumbuhan ayam pedaging dibagi 
menjadi 2 yaitu; periode starter dan periode finisher.  Periode 
starter pada ayam pedaging dimulai sejak umur 1 hari sampai 
umur 21 hari dan periode finisher dimulai sejak umur 21 hari 
sampai panen  Ayam pedaging mengalami pertumbuhan yang 
berlangsung cepat pada periode starter yang kemudian 
pertumbuhan akan berlangsung melambat dan terjadi karena 
penimbunan lemak tubuh (Wahju 1997). 

2.5   Profil Darah Ayam Pedaging  
 Darah merupakan suatu cairan tubuh yang terdapat di 
dalam pembuluh darah yang berwarna merah. Darah berfungsi 
sebagai alat pengangkut yaitu mengambil oksigen dari paru-
paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut 
karbondioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-
paru, mengambil zat makanan dari usus halus untuk diedarkan 
dan dibagikan ke seluruh jaringan tubuh, mengeluarkan zat-zat 
yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit 
dari ginjal, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan 
penyakit, menyebarkan panas ke seluruh tubuh (Anonimous, 
2011). 
 Ayam mempunyai 2,5 – 3,5 juta sel darah merah 
(cdm/m³) (tergantung pada umur dan jenis kelamin), ayam 
jantan mempunyai sel darah merah 500.000/m³ lebih banyak 
dari pada ayam betina. Tidak seperti mamalia, sel darah merah 
ayam mempunyai inti yang mengandung hemoglobin dan 
pembawa pigmen darah. Darah unggas terdiri dari plasma 
darah dan sel darah. Plasma darah terdiri atas protein 
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(albumin, globulin dan fibronagen), lemak dalam bentuk 
kolesterol, fosfolipid, lemak netral, asam lemak, dan mineral 
anorganik terutama kalsium, potasium, dan iodium. Sel darah 
terdiri atas sel darah merah (eritrosit), trombosit, leukosit 
(hererofil, eonofil, basofil, limfosit, dan monosit) (Anonimous, 
2011). 
 Immunoglobulin atau Antibodi merupakan suatu 
fraksi plasma (serum) yang bereaksi secara khusus dengan 
antigen yang merangsang produksinya. Berat molekulnya dari 
terendah sekitar 150.000 (angka sedimentasi 7S) untuk  
komponen IgG hingga fraksi dengan berat molekul 900.000 
(19S) untuk IgM. Imunoglobulin merupakan rangkaian 4 
rantai polipeptida yang terdiri dari 2 rantai “berat” (Heavy 
Chain =H) dan 2 rantai “ringan” (Light Chain = L) yang 
tersusun secara simetris dan saling berhubungan satu sama 
lainnya melalui ikatan disulfida (Interchain Disulfide Bonds).  
 Menurut Ernets (1996) jenis rantai-H yang dimiliki, 
maka pengklasifikasian kelas Imunoglobulin adalah sebagai 
berikut : 

 

 Imunoglobulin G (IgG) 
Adalah reaksi imun yang diproduksi terbanyak sebagai 
antibodi utama dalam proses sekunder dan merupakan 
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pertahanan inang yang penting terhadap bakteri yang 
terbungkus dan virus. Mampu menyebar dengan mudah 
ke dalam celah ekstravaskuler dan mempunyai peranan 
penting menetralisir toksin kuman, serta  melekat pada 
kuman sebagai persiapan fagositosis. Merupakan proteksi 
utama pada bayi terhadap infeksi selama beberapa 
minggu pertama setelah lahir, dikarenakan mampu 
menembus jaringan plasenta. IgG yang dikeluarkan 
melalui cairan kolostrum dapat menembus mukosa usus 
bayi dan menambah daya kekebalan. 

 Imunoglobulin A (IgA) 
Adalah Imunoglobulin utama dalam sekresi selektif, 
misalnya pada susu, air liur, air mata dan dalam sekresi 
pernapasan, saluran genital serta saluran pencernaan atau 
usus (Corpo Antibodies). Imunoglobulin ini melindungi 
selaput mukosa dari serangan bakteri dan virus. 
Ditemukan pula sinergisme antara IgA dengan lisozim 
dan komplemen untuk mematikan kuman koliform. Juga 
kemampuan IgA melekat pada sel polimorf dan kemudian 
melancarkan reaksi komplemen melalui jalan 
metabolisme alternatif. 

 Imunoglobulin M (IgM) 
Imunoglobulin utama yang pertama dihasilkan dalam 
respon imun primer. IgM terdapat pada semua permukaan 
sel B yang tidak terikat. Struktur polimer IgM adalah lima 
subunit molekul 4-peptida yang dihubungkan oleh rantai-
J. Pentamer berbobot molekul 900.000 ini secara 
keseluruhan memiliki sepuluh tempat pengikatan antigen 
Fab sehingga bervalensi 10, yang dapat dibuktikan 
dengan reaksi Hapten. Polimernya berbentuk bintang, 
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tetapi apabila terikat pada permukaan sel akan berbentuk 
kepiting. 
 

 ImunoglobulinE (IgE) 
Didalam serum ditemukan dalam konsentrasi sangat 
rendah. IgE apabila disuntikkan ke dalam kulit akan 
terikat pada Mast Cells dan Basofil. Kontak dengan 
antigen akan menyebabkan degranulasi dari Mast Cells 
dengan pengeluaran zat amin yang vasoaktif. IgE yang 
terikat ini berlaku sebagai reseptor yang merangsang 
produksinya dan kompleks antigen-antibodi yang 
dihasilkan memicu respon alergi  Anafilaktik melalui 
pelepasan zat perantara. 

 ImunoglobulinD (IgD) 
Antibodi ini fungsi keseluruhannya belum diketahui 
secara jelas. Dalam serum IgD ditemukan dalam jumlah 
yang sangat sedikit dan IgD merupakan antibodi inti sel. 
Zat ini juga terdapat pada sel penderita leukemia getah 
bening. Telah dibuktikan pula bahwa IgD dapat bertindak 
sebagai reseptor antigen apabila berada pada permukaan 
limfosit B tertentu dalam darah tali pusar janin dan 
mungkin merupakan reseptor pertama dalam permulaan 
kehidupan sebelum diambil alih fungsinya IgM dan 
Imunoglobulin lainnya, setelah sel tubuh berdiferensiasi 
lebih jauh.  

 Sistem imun adalah semua mekanisme yang 
digunakan badan untuk melindungi dan mempertahankan 
keutuhan tubuh dari bahaya yang menyerang tubuh. Dikatakan 
pula bahwa imunomodulator terutama dibutuhkan untuk 
kondisi dimana status sistem imun akan mempengaruhi 
kondisi pasien dan penyebaran penyakit, seperti pada kasus 
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terapi adjuvan yang melibatkan infeksi bakteri, fungi atau 
virus. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah 
mekanisme perta-hanan tubuh yang bertugas merespon atau 
menanggapi ''serangan'' dari luar tubuh kita. Saat terjadi 
serangan, biasanya antigen pada tubuh akan mulai bertugas. 
Antigen bertugas menstimulasi sistem kekebalan tubuh. 
Mekanisme inilah yang akan melindungi tubuh dari serangan 
berbagai mikro organisma seperti bakteri, virus, jamur, dan 
berbagai kuman penyebab penyakit. Ketika sistem imun tidak 
bekerja optimal, tubuh akan rentan terhadap penyakit. 
Beberapa hal dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seperti 
faktor lingkungan, makanan, gaya hidup sehari-hari, stres, 
umur dan hormon. Untuk itu sebelum jatuh sakit, penting 
kiranya setiap orang menjaga gaya hidup yang sehat dan baik. 
Caranya dengan mengonsumsi makanan dengan gizi 
seimbang, hidup yang sehat dan higienis, tidur cukup selama 
delapan jam sehari, minum air putih dua liter per hari, 
olahraga teratur dan menjaga berat badan yang ideal.  
(Tjandrawinata et al., 2005).  

Menurut Djauzi (2003) penyakit yang dapat 
menurunkan kekebalan tubuh diantaranya adalah : (1). Infeksi 
virus, pada umumnya infeksi virus menurunkan imunitas. 
Penurunan kekebalan tubuh dapat bersifat sementara misalnya 
pada SARS, influenza, herpes, morbili, juga batuk pilek, tetapi 
dapat pula menurunkan kekebalan tubuh secara lama dan 
progresif misalnya HIV, (2). Kanker, pada penyakit kanker 
juga terjadi penurunan kekebalan tubuh dan pada kanker lanjut 
penurunan kekebalan tubuh menjadi lebih nyata,dan (3). 
Penyakit kronik, beberapa penyakit seperti diabetes melitus, 
sirosis hati, gagal ginjal kronik, tuberkolosis, lepra, juga 
menurunkan imunitas. 
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 Protein serum darah merupakan salah satu dari tiga 
jenis protein di dalam tubuh yang terbentuk dari asam amino 
berupa larutan koloidal di dalam plasma darah. Serum protein 
tidak mengandung fibrin (bukan merupakan fibrous protein) 
sehingga dapat terlarut. Total serum protein dalam darah 
sekitar 7,2 - 8 g/dl atau sekitar 7% dari volume darah 
keseluruhan dengan berbagai kegunaan (Anonimous, 2011). 
 Albumin adalah protein dengan jumlah terbanyak di 
dalam tubuh. Albumin sangat penting demi memelihara 
tekanan osmosis untuk distribusi fluida tubuh antara 
intravascular compartment dan jaringan tubuh. Albumin juga 
berfungsi sebagai pengusung plasma dengan secara tidak 
langsung mengikat beberapa hormon steroid hydrophobic dan 
protein pengusung bagi hemin dan asam lemak dalam 
sirkulasinya. BSA, fraksi V dari serum albumin berguna untuk 
meluruhkan beberapa substansi dari sirkulasi darah melalui 
jaringan hati, antara lain bilirubin, tiroksin, taurolithocholic 
acid, chenodeoxycholic acid, digitoksin dan juga heme peptida 
dari cytochrome C 60% dari protein di dalam plasma darah, 
jumlah serum yang melebihi batas normal dapat 
membahayakan manusia. Prealbumin (bahasa Inggris: 
transthyretin) ditengarai sebagai pembawa hormon tiroksin 
dari dalam darah menuju ke otak (Anonimous, 2011). 
 Globulin adalah istilah umum yang digunakan untuk 
protein yang tidak larut, baik di dalam air maupun di dalam 
larutan garam konsentrasi tinggi, tetapi larut dalam larutan 
garam konsentrasi sedang. Globulin (bahasa Latin: globulus, 
bola kecil (bahasa Inggris: small globe)) mempunyai rasio 
35% dari protein plasma, berguna untuk sirkulasi ion, hormon 
dan asam lemak dalam sistem kekebalan. Beberapa jenis 
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globulin mengikat hemoglobin, beberapa yang lain mengusung 
zat besi, berfungsi untuk melawan infeksi (Anonimous, 2011). 
 Limfosit merupakan sel kunci dalam sitem imun. 
Limfosit adalah sel yang paling dominan didalam organ dan 
jaringan sistem imun. Lokasi limfosit T adalah pada lien dan 
kelenjar limfa yaitu pada masing-masing daerah periar 
terioler, parakortikal dan perifolikuler. Jumlah ± 65% - 85% 
dari total limfosit dalam darah. Limfosit berperan dalam 
sistem imun spesifik seluler (sel T) untuk pertahanan terhadap 
bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit dan 
keganasan. Kerusakan membran pada sel limfosit, yang antara 
lain dapat disebabkan oleh senyawa-senyawa 
radikal, berdampak pada penurunan responnya, antara lain 
penurunan proliferasi limfosit. Proliferasi limfosit merupakan 
penanda adanya fase aktivasi dari respon imun tubuh. 
Proliferasi limfosit ini  berupa peningkatan produksi limfoblas 
yang kemudian akan menjadi limfosit di limpa. Secara 
makroskopis dapat terlihat dengan adanya pembesaran organ-
organ limfosit. Limpa merupakansalah satu organ limfosit 
perifer dan bagian dari sistem imun (Khasanah, 2009). 
 Aktivitas proliferasi limfosit merupakan salah satu 
parameter yang dapat digunakan untuk mengukur status 
imunitas karena proliferasi limfosit menunjukkan kemampuan 
dasar dari sistem imun. Untuk dapat berproliferasi dan 
menghasilkan sel efektor atau sel imunokompeten,membran 
sel limfosit harus berada dalam kondisi untuh. Hal ini 
disebabkan karena proliferasi sel bermula dari kontak antara 
membran sel dengan antigen atau dengan molekul aktivator 
lain. Keutuhanmembran sel sangat dipengaruhi oleh adanya 
prooksidan dan antioksidan karena sifat komponen makro 
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molekul pada membran yang mudah teroksidasi yaitu protein 
dan asam lemak tidak jenuh (Roitt 1991).      
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
 

3.1  Lokasi dan Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari mulai 

tanggal 27 Maret sampai 1 Mei 2012 di Laboratorium Lapang 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber 
Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pembuatan aditif 
pakan dan analisis bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Bagian Nutrisi dan Makanan 
Ternak (NMT) 

3.2  Materi 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging 
sebanyak 192 ekor Strain Lohmann MB Platinum produksi PT. 
Multibreeder Adhirama Indonesia yang tidak dibedakan jenis 
kelaminnya dan dipelihara selama 35 hari dengan rata-rata 
bobot badan awal 43,47 ± 3,32 dan koefisien keragaman 
7,64%. Lebih jelasnya ada pada (Lampiran 6). 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 
Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang baterai kelompok dengan setiap petak berisi 8 ekor 
ayam. Kandang yang digunakan berjumlah 24 petak dengan 
ukuran panjang x lebar x tinggi = 100 x 90 x 70 cm dan. 
Kandang dilengkapi tempat pakan dan minum, pemanas serta 
lampu penerangan. Peralatan lain yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
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1. Timbangan O’haus kapasitas 1300 gram dengan ketelitian 
0,05 gram, digunakan untuk menimbang DOC sampai 
umur 4 minggu. 

2. Timbangan digital kapasitas 5 Kg, digunakan untuk 
menimbang pakan dan ayam mulai umur 4 minggu. 

3. Peralatan pembuatan aditif pakan meliputi microwave, 
juicer, oven dan grinder. 

4. Peralatan untuk pengambilan darah menggunakan spuit 
dengan ukuran 5 cc 

 
3.2.3 Aditif Pakan 
 Aditif pakan yang digunakan adalah aditif alami 
(fitobiotik) yang berasal dari tanaman bawang putih (Allium 
sativum) dan meniran (Phylanthus niruri L.) dalam bentuk 
tepung dan enkapsulasi. Pada proses enkapsulasi bahan 
enkapsulan yang digunakan adalah Gum arab dan Whey 
dengan perbandingan 80%:20% dari campuran bawang putih 
dan meniran. Selain itu, juga ditambahkan BHT (Butylated 
Hydroxy Toluene) sebagai bahan anti oksidan untuk 
menghambat proses oksidasi.  
 Proses pembuatan aditif pakan campuran bawang 
putih dan meniran dalam bentuk tepung dan enkapsulasi dapat 
dilihat pada Lampiran 2,3 dan 4. Kandungan zat aktif pada 
masing-masing aditif pakan disajikan pada Tabel 4 sebagai 
berikut :  
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Table 4. Kandungan zak aktif pada aditif pakan 

Aditif pakan Bahan aktif 
Bentuk 

Tepung Enkapsulasi 

Bawang putih 
Minyak 

atsiri 0,401 % 0,52 % 

Alisin 608,63 
mg/100 g 

720,4 mg/100 
g 

Meniran 
Filantin 22,15 

mg/100 g 96,8 mg/100 g 

Flavonoid 0,269 % 0,136% 
Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2.4 Pakan Penelitian 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pakan basal yang disusun sesuai dengan kebutuhan per periode 
ayam pedaging (starter dan finisher) serta ditambahkan aditif 
pakan sesuai perlakuan, pakan dicampur sendiri disesuaikan 
dengan perlakuan, waktu pencampuran pakan melihat kondisi 
pakan yang ada dikandang. Volume pencampuran pakan juga 
melihat kondisi dilapangan. Untuk awal pencampuran 
menggunakan pakan basal 6 kg/perlakuan, setelah konsumsi 
pakan sudah meningkat secara signifikan, pencampuran 
ditingkatkan menjadi 12 kg/perlakuan. untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat  pada Lampiran 5. Konsumsi pakan dan zat aktif 
dapat dilihat di Lampiran 7 sedangkan untuk komposisi pakan 
dapat dilihat pada Tabel  5  dibawah ini: 
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Tabel 5. Komposisi Pakan Basal Periode Starter dan Finisher 

Bahan pakan 
Komposisi (%) 

Starter Finisher 
Jagung  52,01 49,53 
Bungkil kedelai 21,51 14,87 
Bekatul  0 10,00 
MBM 5,00 5,00 
Bungkil kelapa 5,00 5,00 
Tepung Ikan Lokal 10,00 10,00 
Minyak kelapa 4,43 3,81 
Garam  0,25 0,13 
DL-Metionin 0,20 0,06 
Premik  0,40 0,40 
Filler  1,20 1,20 

Total 100 100 
 
 
3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
tersarang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 8 (delapan) pakan perlakuan yang 
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis bentuk aditif yaitu  tanpa 
enkapsulasi dan dengan enkapsulasi dan 4 (empat) level 
penggunaan dalam pakan yang tersarang pada jenis bentuk 
aditif pakan (L0= 0%, L1= 0,4%, L2=0,8% dan L3= 1,2%). 
Setiap percobaaan diulang sebanyak 3 kali dan setiap ulangan 
pada kandang baterai terdapat 8 ekor, sehingga jumlah ayam 
yang digunakan sebanyak 192 ekor. Adapun pakan perlakuan 
yang diberikan sebagai berikut : 
P0 = pakan basal + fitobiotik tanpa enkapsulasi level 0% 
P1= pakan basal + fitobiotik tanpa enkapsulasi level 0,4% 
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P2= pakan basal + fitobiotik tanpa enkapsulasi level 0,8% 
P3= pakan basal + fitobiotik tanpa enkapsulasi level 1,2% 
P4= pakan basal + fitobiotik terenkapsulasi level 0% 
P5= pakan basal + fitobiotik terenkapsulasi level 0,4% 
P6= pakan basal + fitobiotik terenkapsulasi level 0,8% 
P8= pakan basal + fitobiotik terenkapsulasi level 1,2% 

Untuk sistematika penelitian dapat dilihat di Lampiran 1 

3.4.  Prosedur Penelitian 
3.4.1 Tahap Persiapan 
  Tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitian 
antara lain adalah mempersiapkan kandang dan peralatanya, 
sanitasi kandang (pengapuran dan penyemprotan disinfektan), 
penataan dan pelabelan kandang sesuai perlakuan, penataan 
litter (sekam dan koran), pemasangan lampu penerangan dan 
alat pemanas. 
 
3.4.2 Tahap Pemeliharan 
  Ayam dipelihara selama 35 hari dengan diberi pakan 
basal sesuai perlakuan dan setiap minggu dicatat konsumsi 
pakan dan petambahan bobot badannya. 

3.4.3 Tahap Pengambilan Darah 
 Pengambilan sampel darah dilakukan sebelum ayam 
dipotong. Pengujian tingkat imunitas ayam diukur melalui 
kadar imunoglobulin darah dengan mengambil sampel darah 
pada umur 35 hari. Sampel darah diambil pada bagian vena 
pectoralis sebanyak ±3 cc dengan menggunakan spuit. 
Kemudian sampel darah disentrifugasi sehingga terpisah 
menjadi dua fraksi sel-sel darah dan serum darah. Serum darah 
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selanjutnya diukur kadar protein serum darah, kadar albumin, 
kadar globulin dan limfotik (Wiryawan, 2005). 

3.5 Variabel 
Penelitian ini menggunakan Variabel sebagai berikut:  

1. Protein Serum Darah  (g/dl) 
2. Albumin Darah    (g/dl) 
3. Globulin Darah    (g/dl) 

3.6 Analisis Data 
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Excel. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan analisis varian (Anova) dari Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola Tersarang. Apabila dari perhitungan terdapat 
perlakuan signifikan (nyata), maka akan dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun metode matematik 
untuk Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai berikut : 
(Steel dan Torrie, 1992). 
   yijk  = µ + αi + βj(i) + εk(ij) 

Dimana :  
Yijk   = Hasil pengamatan pada perlakuan 
µ  = Nilai tengah umum 
αi = Pengaruh perlakuan bentuk campuran bawang putih 

dan meniran 
βj(i) =Pengaruh perlakuan level penggunaan campuran 

bawang putih dan meniran 
εk(ij)  = Galat percobaan pada perlakuan 
i = 1, 2 
j = 1, 2,....,5 
k = 1,2,3,4 
 



33 
 

3.7 Batasan Istilah 
Fitobiotik     : Tanaman yang memiliki kandungan zat aktif, 

dalam hal ini adalah bawang putih dan 
meniran. 

Enkapsulasi  : Adalah proses dimana satu atau lebih material 
dilapisi oleh meterial lain, baik material yang 
dilapisi maupun yang melapisi kebanyakan 
berupa cairan, tapi bisa juga berupa partikel 
gas. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1  Pengaruh Bentuk Tepung Fitobiotik Tanpa dan 
Dengan Enkapsulasi Terhadap Karakteristik Profil 
Darah 

 
 Hasil rata-rata dari analisis protein serum darah, 
albumin darah dan globulin darah berdasarkan bentuk tepung 
fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi dapat dilihat pada 
Tabel 6. 

Tabel 6. Data rata-rata hasil Analisis karakteristik profil darah 
menurut bentuk tepung fitobiotik (g/dl). 

Perlakuan Protein 
Serum  

Albumin  Globulin  

Tanpa Enkapsulasi 2,57±0,15 0,95±0,07 1,58±0,08 
Dengan Enkapsulasi 2,68±0,12 1,06±0,09 1,67±0,12 

 
4.1.1  Pengaruh Bentuk Tepung Fitobiotik Tanpa dan 

Dengan Enkapsulasi Terhadap Protein Serum 
Darah 

 
 Hasil analisis variansi pada  protein serum darah yang 
terdapat pada Tabel 6 menunjukkan pengaruh dimana 
perlakuan bentuk antara tanpa dan dengan enkapsulasi tidak 
memiliki perbedaan yang nyata (P>0.05), hal ini diduga belum 
maksimalnya kinerja dari fitobiotik yang dienkapsulasi karena 
dalam proses enkapsulasi tersebut melibatkan unsur panas, 
sehingga enkapsulan yang diharapkan mampu melindungi 
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(proteksi) dari kerusakan dalam proses penyimpanan dan 
pencernaan belum berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi 
hasil analisis tetap menunjukkan bahwa tepung fitobiotik yang 
dienkapsulasi tetap memiliki nilai lebih baik (2.7±0.1 g/dl) 
dari pada tanpa enkapsulasi (2.6±0.1 g/dl), enkapsulasi 
merupakan suatu teknologi yang mengubah bahan flavor 
likuid menjadi bahan padat, sehingga dapat mengurangi 
degradasi atau penurunan aroma selama proses dan 
penyimpanan selain itu enkapsulasi juga memberikan 
keawetan flavor seragam dan terhindar dari kontaminasi 
karena terlindungi oleh dinding kapsul. Hal ini 
mengindikasikan bahwa enkapsulasi memiliki pengaruh 
terhadap  karakteristik profil darah meskipun tidak berbeda 
nyata (P>0.05).  
 
4.1.2   Pengaruh Bentuk Tepung Fitobiotik Tanpa Dan 

Dengan Enkapsulasi Terhadap Albumin Darah 
 
 Albumin darah setelah diuji statistik memperlihatkan 
hasil dimana perlakuan bentuk antara tanpa dan dengan 
enkapsulasi tidak memiliki perbedaan yang nyata (P>0.05), 
sama halnya dengan protein serum darah, hal ini diduga belum 
maksimalnya kinerja dari fitobiotik yang dienkapsulasi karena 
dalam proses enkapsulasi tersebut melibatkan unsur panas 
didalamnya, sehingga lapisan (enkapsulan) yang diharapkan 
mampu memproteksi kerusakan dalam proses penyimpanan 
dan pencernaan belum berjalan sebagaimana mestinya, akan 
tetapi hasil analisis tetap menunjukkan bahwa tepung 
fitobiotik yang dienkapsulasi tetap memiliki nilai lebih baik 
(1.1±0.1 g/dl) dari pada tanpa enkapsulasi (1.0±0.1 g/dl), hal 
ini bisa dilihat pada Tabel 6. Selain itu hasil yang analisis 
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albumin darah Level bentuk menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0.05), hal ini mengindikasikan bahwa bentuk tepung 
fitobiotik baik yang terenkapsulasi maupun yang tidak, 
memberikan pengaruh yang sama terhadap albumin darah, 
tepung fitobiotik yang terenkapsulasi tidak bisa dengan mudah 
mempengaruhi sistem yang bekerja didalam darah. Oleh sebab 
itu tepung fitobiotik yang terenkapsulasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh terhadap albumin darah. 
 
4.1.3  Pengaruh Bentuk Tepung Fitobiotik Tanpa Dan 

Dengan Enkapsulasi Terhadap Globulin Darah 
 
 Hasil analisis globulin darah pada perlakuan bentuk 
sama halnya dengan protein serum darah dan albumin darah 
adalah tidak berbeda nyata (P>0.05), sama dengan kedua 
variabel diatas yang mempengaruhi bentuk tepung fitobiotik 
tanpa dengan enkapsulasi tidak berbeda nyata (P>0.05), 
diduga karena pengaruh yang ditimbulkan dari tepung 
fitobiotik baik yang terenkapsulasi maupun tidak terhadap 
globulin darah cenderung sama. Walaupun tidak berbeda nyata 
hasil dari tepung fitobiotik dengan enkapsulasi memiliki nilai 
yang lebih baik (1.7±0.1 g/dl) dari pada tanpa enkapsulasi 
yang hanya (1.6±0.1 g/dl). Sedikitnya pengaruh bentuk tepung 
fitobiotik terhadap globulin darah diduga karena enkapsulasi 
hanya melindungi dari proses pencernaan dan daya simpan, 
bukan untuk proses didalam pembentukan sistem imun yang 
termasuk globulin darah, sebab globulin darah berkaitan erat 
dengan limfosit yang identik dengan sistem imun pada tubuh. 
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4.2  Pengaruh Level pemberian tepung fitobiotik tanpa 
dan dengan enkapsulasi Terhadap Karakteristik 
Profil Darah 

 Hasil rata-rata dari analisis protein serum darah, 
albumin darah dan globulin darah berdasarkan level tepung 
fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi dapat dilihat pada 
Tabel 7 dibawah ini. 
Tabel 7. Data rata-rata karakteristik profil darah menurut level 

pemberian fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi 
(g/dl) 

Perlakuan Karakteristik profil darah  
(g/dl) 

Bentuk Level Protein 
Serum  

Albumin  Globulin 

 
Tanpa 

Enkapsulasi 
 

L0 2,7±0,2b 1,0±0,1ab 1,7±0,0 
L1 2,3±0,2a 0,8±0,0a 1,5±0,2 
L2 2,6±0,1ab 1,1±0,1b 1,1±0,1 
L3 2,7±0,1b 1,0±0,1b 1,6±0,1 

Dengan 
Enkapsulasi 

L0 2,6±0,2a 1,0±0,1 1,7±0,2ab 
L1 2,5±0,1a 1,0±0,0 1,5±0,1a 
L2 2,7±0,1ab 1,1±0,1 1,6±0,1a 
L3 3,0±0,2b 1,1±0,2 1,9±0,1b 

Keterangan: superskrip Fhit level menunjukkan protein serum 
(semua bentuk) dan globulin darah (bentuk 
enkapsulasi) berbeda sangat nyata (P<0.01) 
sedangkan albumin darah (bentuk tanpa 
enkapsulasi) berbeda nyata (P<0.05). 
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4.2.1  Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Tersarang 
Pada Bentuk Tanpa dan Dengan Enkapsulasi 
Terhadap Protein Serum Darah 

 
 Analisis variansi level pada Tabel 7 menunjukkan 
pengaruh pemberian tepung fitobiotik tanpa enkapsulasi 
berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan protein serum 
darah, pemberian 0,4% (L1) tepung fitobiotik tanpa 
enkapsulasi menurunkan protein serum darah secara sangat 
nyata (P<0,01) tetapi apabila pemberian tepung fitobiotik 
ditingkatkan level menjadi 0,8%-1,2% akan meningkatkan 
protein serum darah meskipun tidak berbeda nyata (P>0,05) 
dengan kontrol (L0).  

Analisis serum darah pada perlakuan enkapsulasi 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antara L0 
dengan L3, sedangkan pemberian tepung fitobiotik dengan 
enkapsulasi pada level 0,4% (L1)  dan 0,8% (L2) tidak berbeda 
nyata (P>0,05) dengan kontrol. Penelitian ini memiliki hasil 
yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang 
menggunakan darah itik sebagai variabelnya. Menurut Harper 
Harper Rodwel dan Mayer (1980) kadar total protein plasma 
pada itik adalah 3,2 - 5,60 g/dl. Pada itik yang berproduksi 
tinggi memiliki total protein plasma dan globulin yang relatif 
rendah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh fungsi protein 
plasma yang antara lain adalah sebagai sumber protein bagi 
jaringan. 

Menurut Guyton dan Hall (1997) perubahan kadar 
protein serum darah  dapat dijadikan petunjuk penting untuk 
mendiagnosis suatu penyakit. Status nutrisi dari seekor hewan 
mempunyai pengaruh dalam sintesis protein darah. 
Kekurangan protein dalam pakan akan mempengaruhi kadar 
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protein total plasma, yaitu mempengaruhi level gamma  
globulin dan albumin plasma. Kadar protein total plasma 
menggambarkan kadar protein jaringan tubuh. Menurunnya 
protein plasma mengindikasikan adanya gangguan 
metabolisme protein, dalam hubungannya dengan aktivitas 
organ-organ tertentu misalnya hati, ginjal dan pankreas.  

Semakin tinggi pemberian bawang putih semakin 
tinggi pula manfaat yang akan ditimbulkannya seperti Suharti 
(2004) yang melaporkan bahwa pemberian serbuk bawang 
putih 2.5% dalam pakan dapat menurunkan koloni bakteri S. 
typhimurium dan meningkatkan konversi pakan sehingga 
asupan protein meningkat yang diikuti dengan peningkatan 
protein total plasma. Bawang putih mengandung komponen 
aktif yang merangsang pertumbuhan sel tubuh dan mempunyai 
daya peremajaan pada semua fungsi tubuh (Karossi et al. 
1993), termasuk hati. Fungsi hati yang optimal akan diikuti 
oleh peningkatan protein plasma, karena sebagian besar 
protein plasma disintesis di hati (Murray, 2003). 
Meningkatnya nilai protein serum darah juga tidak lepas dari 
fungsi keberadaan meniran yang mengandung flavonoid 
didalamnya, flavonoid adalah komponen yang bersifat 
imunomodulator adalah dari golongan flavonoid, golongan 
flavonoid mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh 
hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri atau 
mikroba lainnya. 
4.2.2 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Tersarang 

Pada Bentuk Tanpa dan Dengan Enkapsulasi 
Terhadap Albumin Darah 

 
 Hasil dari analisis level pemberian, yang memiliki 
nilai terendah adalah perlakuan tanpa enkapsulasi yaitu L1 
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(0.8±0,0 g/dl), walaupun tidak berbeda nyata dari kontrol (L0). 
Peningkatan  level fitobiotik yang lebih tinggi (L2) 0,8% dan 
(L3) 1,2% mampu meningkatkan konsentrasi albumin darah 
walaupun masih tidak berbeda nyata dengan kontrol (L0).  

Perlakuan enkapsulasi pada semua level tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05). untuk 
mengetahui perhitungan analisis albumin darah dapat dilihat 
pada Lampiran 9. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa kadar albumin dalam darah berbeda nyata 
antar level pada perlakuan tanpa enkapsulasi (P<0.05). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kadar albumin plasma pada 
semua kelompok perlakuan lebih rendah dari kisaran normal. 
Kadar albumin normal pada ayam sekitar 1,95 g/dl (Sturkie 
1954) atau berkisar antara 1,6-2,0 g/dl (Swenson 1984) hal ini 
diduga karena kurangnya persentase pemberian tepung 
fitobiotik. 

Bawang putih mempunyai fungsi  sebagai antibakteri, 
antifungi, antiprotozoa, antiviral, dan meningkatkan aktivitas 
pancreas dalam sekresi enzim tripsin dan kimotropsin. Enzim 
tripsin dan kimotripsin berperan dalam proses metabolisme 
protein. Peningkatan sekresi kedua enzim tersebut akan 
meningkatkan proses metabolisme protein sehingga kadar 
albumin meningkat.   Selain itu bawang putih mempunyai bau 
dan rasa yang khas, konsumsi bawang putih dapat 
menstimulasi sistem saraf pusat, selanjutnya menstimulasi 
kelenjar saliva dan sekresi cairan pencernaan dari lambung, 
hati, pankreas dan usus kecil yang berguna dalam mengontrol 
pH yang sesuai untuk efektifitas kerja enzim-enzim 
pencernaan. Masing-masing enzim pencernaan memerlukan 
pH optimum untuk mendukung efektifitas kerjanya. Pengaruh 
tepung bawang putih terhadap metabolisme protein akan 
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memberikan pengaruh terhadap kadar albumin plasma. 
Pemberian tepung bawang putih  dalam pakan memberikan 
efek pemanfaatan nutrisi yang lebih efisien karena tepung 
bawang putih  mampu memperbaiki laju metabolisme 
terutama protein. Peningkatan metabolisme protein akan 
diikuti oleh meningkatnya kadar protein plasma termasuk 
albumin. Penurunan kadar albumin akan memberikan efek 
yang besar pada protein total plasma (Hollman, Hertog dan 
Katan, 1996). Meniran dapat memperbaiki fungsi hati 
sehingga apabila fungsi hati meningkat, meningkat pula nilai 
pada albumin, sebab albumin sepenuhnya disintesis di dalam 
hati (Murray et al. 2003).  
 
4.2.3 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Tersarang 

Pada Bentuk Tanpa dan Dengan Enkapsulasi 
Terhadap Globulin Darah 

 
Berdasarkan hasil  statistik analisis globulin darah 

pada Tabel 7 menunjukkan bahwa  perlakuan tanpa 
enkapsulasi tidak berbeda nyata(P>0,05) di semua level yang 
ada,hai ini diduga karena kurangnya persentase pemberian 
tepung fitobiotik. Pada perlakuan tanpa enkapsulasi L1 adalah 
level yang memiliki nilai terendah (1,5±0,2 g/dl) sedangkan L0 
memiliki nilai yang tertinggi dengan (1,7±0,0 g/dl).  

Hasil analisis pengaruh level untuk pemberian tepung 
fitobiotik dengan enkapsulasi sebagai aditif pakan dengan taraf 
0,4%, 0,8% dan 1,2% memberikan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01). Pada perlakuan enkapsulasi L1 merupakan 
level dengan nilai terendah (1,5±0,1g/dl) akan tetapi mampu 
meningkat pada level 0,8% (L2) dan 1,2% (L3), hal ini karena 
persentase fitobiotik meningkat seiring dengan peningkatan 
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level, sehingga mampu meningkatkan konsentasi pada 
globulin darah, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada level 
1,2% (L3) karena persentase tepung fitobiotik yang juga 
tertinggi.  

Tabel 7 memperlihatkan kadar globulin pada L3 lebih 
tinggi dibandingkan dengan L1 pada semua kelompok 
perlakuan enkapsulasi, ini terkait dengan peningkatan sintesis 
protein yang akan diikuti oleh peningkatan protein plasma 
termasuk globulin. Peningkatan globulin plasma diduga terkait 
dengan fungsi organ limfosit yang semakin optimal. Kadar 
globulin plasma tetinggi L3 dan L1 adalah kadar globulin yang 
terendah, ini dihasilkan oleh kelompok perlakuan enkapsulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar globulin semua 
kelompok perlakuan dibawah kisaran normal. Kadar globulin 
ayam berkisar antara 2,3 – 3,3 g/dl (Swenson 1984). 
Rendahnya  kadar globulin diduga karena tidak maksimalnya 
aktivitas sel limfosit dalam memproduksi globulin untuk 
meningkatkan imunitas sebagai pertahanan tubuh yang 
disebabkan kurangnya presentase pemberian tepung bawang 
putih. 
  Tingginya kadar globulin yang terlihat pada 
kelompok perlakuan L3  diduga terkait dengan pemberian 
persentase tepung fitobiotik. Suharti (2004) melaporkan bahwa 
semakin tinggi penambahan  serbuk bawang putih sampai 
dengan 2,5% dalam pakan dapat meningkatkan gamma 
globulin. Mekanisme kerja allisin yang terkandung di dalam 
bawang putih sebagai immunostimulan menurut Suharti 
(2004), adalah dengan adanya ikatan antara komponen gula 
alinase dengan Co A membentuk kompleks bawang 
mannosespesifik lektin. Ikatan tersebut akan menstimulasi 
sistem imun natural dengan mengaktivasi sistem komplemen 
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melalui jalur ikatan protein. Serangkaian reaksi pada jalur 
ikatan protein akan memicu pembelahan komplemen menjadi 
kompleks makromolekul yang akan merusak membran sel 
bakteri. 

Fitobiotik juga mempunyai pengaruh positif terhadap 
sistem kekebalan tubuh karena efek relaksasi dan 
kemampuannya dalam menstimulasi sistem saraf pusat, 
mempertahankan permukaan epitel, meningkatkan fungsi 
lever, ginjal, meningkatkan produksi sel darah putih dan 
menghambat replikasi virus. Hasil gambaran darah 
menunjukkan bahwa penambahan tumbuhan obat memberikan 
pengaruh yang positif terhadap kondisi kekebalan tubuh ternak 
(Handayani 2002, Naiyana 2002, Setiaji 2004).  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 
1. Secara numerik pengaruh bentuk penggunaan tepung 

fitobiotik dengan enkapsulasi memberikan hasil yang 
lebih baik dibandingkan fitobiotik tanpa enkapsulasi. 

2. Level penggunaan fitobiotik tanpa dan dengan 
enkapsulasi sebesar 1,2% merupakan hasil terbaik 
terhadap karakteristik profil darah ayam pedaging. 
 
 

5.2  Saran 
 Penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tepung 
fitobiotik dengan perlakuan enkapsulasi sebagai aditif pakan 
dengan menambah presentase pemberian tepung sampai 2,5% 
perlu dilakukan untuk meningkatkan karakteristik profil darah 
ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Sistematika Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakan basal + fitobiotik 

                                                        

Tanpa enkapsulasi Terenkapsulasi

Karakteristik Profil 
Darah 

0  
% 

0,4 
% 

0,8 
% 

0,4 
% 

1,2 
% 

1,2 
% 

0   
% 

0,8 
% 
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Lampiran 2. Pembuatan Tepung Fitobiotik Dengan    
Enkapsulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawang putih dan 
meniran (3:1) 

Dibersihkan 
selanjutnya 

digiling 

Mixing 

Dicampur dengan perbandingan 50% : 50% berdasarkan 
berat 

Konsentrasi 
BHT 0,075 

Konsentrasi 
enkapsulasi dari 
hasil optimasi 

mixing 

Proses enkapsulasi 
campuran dengan 
microwave open Penambahan enkapsulan 

sesuai perlakuan (whey, 
gluten dan maltodextrin, 

gum arabic Fitobiotik 
terenkapsulasi
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Lampiran 3. Proses Pembuatan Tepung Bawang Putih 

Bawang putih 

 

Dikupas 

 

Di oven 600 C 

 

Digrinding 

 

Tepung bawang putih 

 

Proses Pembuatan Tepung Meniran 

Meniran segar 

 

Dipotong-potong 

 

Dikeringkan 

 

Digrinding 

 

Tepung meniran 
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Lampiran 4. Proses Ekstraksi Meniran 

 Perbandingan: Meniran 1 

    Etanol  1 

    Aquades 2 

Meniran 

 

Dicuci 

 

Dipotong (blender) 

 

Dimaersi 24 jam 

 

Di ekstrasi  

 

Ekstrak Meniran 
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Lampiran 5. Kandungan zat makanan pakan basal periode 
starter dan finisher 

  

Periode Perlakua
n 

BK 
(%) 

PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Ab
u 

(%)  

Strater 

B1L0 85.69 24.00 6.51 3.74 7.25 
 

B1L1 85.67 24.02 6.50 3.76 7.26 
 

B1L2 85.66 24.04 6.49 3.77 7.28 
 

B1L3 85.64 24.06 6.48 3.79 7.30 
 

B2L0 85.69 24.00 6.51 3.74 7.25 
 

B2L1 85.68 24.03 6.51 3.74 7.26 
 

B2L2 85.67 24.05 6.50 3.74 7.27 
 

B2L3 85.67 24.08 6.50 3.74 7.28 
 

Finishe
r 

B1L0 86.91 22.76 8.15 3.18 9.10 
 

B1L1 86.89 22.78 8.14 3.20 9.12 
 

B1L2 86.88 22.80 8.13 3.21 9.14 
 

B1L3 86.86 22.82 8.11 3.22 9.15 
 

B2L0 86.91 22.76 8.15 3.18 9.10 
 

B2L1 86.90 22.79 8.14 3.18 9.11 
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B2L2 86.89 22.81 8.14 3.18 9.13 
 

B2L3 86.89 22.84 8.14 3.18 9.14 
 

Keterangan: Berdasarkan hasil analisis proksima Laboratorium      
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakult Peternakan 
Universitas Brawijaya. 
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Lampiran 6. Koefisien keragaman bobot badan awal 
(g/ekor) ayam pedaging umur 1 hari yang 
digunakan dalam penelitian 

 
Perlakuan Ayam BB (g) (x-x⎯) (x-x⎯)2 

B1L0U1 

1 41 -2.46875 6.094727 
2 39.6 -3.86875 14.96723 
3 39.5 -3.96875 15.75098 
4 36 -7.46875 55.78223 
5 40.6 -2.86875 8.229727 
6 40.3 -3.16875 10.04098 
7 39.6 -3.86875 14.96723 
8 41.7 -1.76875 3.128477 

B1L0U2 

1 43.9 0.43125 0.185977 
2 51.6 8.13125 66.11723 
3 46.9 3.43125 11.77348 
4 39.1 -4.36875 19.08598 
5 45.5 2.03125 4.125977 
6 46.7 3.23125 10.44098 
7 45.5 2.03125 4.125977 
8 46.2 2.73125 7.459727 

B1L0U3 

1 39.5 -3.96875 15.75098 
2 42.6 -0.86875 0.754727 
3 43.7 0.23125 0.053477 
4 43.7 0.23125 0.053477 
5 48.7 5.23125 27.36598 
6 43.9 0.43125 0.185977 
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7 39.4 -4.06875 16.55473 
8 44.6 1.13125 1.279727 

B1L1U1 

1 44.3 0.83125 0.690977 
2 47.4 3.93125 15.45473 
3 39.8 -3.66875 13.45973 
4 42.9 -0.56875 0.323477 
5 40.3 -3.16875 10.04098 
6 45 1.53125 2.344727 
7 43.1 -0.36875 0.135977 
8 40.8 -2.66875 7.122227 

B1L1U2 

1 50.1 6.63125 43.97348 
2 41.7 -1.76875 3.128477 
3 42.6 -0.86875 0.754727 
4 39 -4.46875 19.96973 
5 38.3 -5.16875 26.71598 
6 41.8 -1.66875 2.784727 
7 43.7 0.23125 0.053477 
8 44.4 0.93125 0.867227 

B1L1U3 

1 42.2 -1.26875 1.609727 
2 38.9 -4.56875 20.87348 
3 48.8 5.33125 28.42223 
4 44.5 1.03125 1.063477 
5 48.6 5.13125 26.32973 
6 47.5 4.03125 16.25098 
7 48.1 4.63125 21.44848 
8 43.2 -0.26875 0.072227 
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B1L2U1 

1 47.4 3.93125 15.45473 
2 44.2 0.73125 0.534727 
3 46.1 2.63125 6.923477 
4 49.4 5.93125 35.17973 
5 41.1 -2.36875 5.610977 
6 46.4 2.93125 8.592227 
7 44.4 0.93125 0.867227 
8 47 3.53125 12.46973 

B1L2U2 

1 39.2 -4.26875 18.22223 
2 47.1 3.63125 13.18598 
3 42.4 -1.06875 1.142227 
4 36.4 -7.06875 49.96723 
5 44.1 0.63125 0.398477 
6 45.9 2.43125 5.910977 
7 48.1 4.63125 21.44848 
8 39.2 -4.26875 18.22223 

B1L2U3 

1 44.8 1.33125 1.772227 
2 52.1 8.63125 74.49848 
3 47.5 4.03125 16.25098 
4 41.8 -1.66875 2.784727 
5 45.1 1.63125 2.660977 
6 51.2 7.73125 59.77223 
7 45.4 1.93125 3.729727 
8 40.2 -3.26875 10.68473 

B1L3U1 
1 41.6 -1.86875 3.492227 
2 44.6 1.13125 1.279727 
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3 46.1 2.63125 6.923477 
4 37.2 -6.26875 39.29723 
5 45.3 1.83125 3.353477 
6 43.2 -0.26875 0.072227 
7 38.4 -5.06875 25.69223 
8 44 0.53125 0.282227 

B1L3U2 

1 42.8 -0.66875 0.447227 
2 42.3 -1.16875 1.365977 
3 42.4 -1.06875 1.142227 
4 37.8 -5.66875 32.13473 
5 40.4 -3.06875 9.417227 
6 45.3 1.83125 3.353477 
7 39.8 -3.66875 13.45973 
8 48.1 4.63125 21.44848 

B1L3U3 

1 40.8 -2.66875 7.122227 
2 42.5 -0.96875 0.938477 
3 41.2 -2.26875 5.147227 
4 39.3 -4.16875 17.37848 
5 44.7 1.23125 1.515977 
6 41 -2.46875 6.094727 
7 41.1 -2.36875 5.610977 
8 40.8 -2.66875 7.122227 

B2L0U1 

1 42.9 -0.56875 0.323477 
2 43.3 -0.16875 0.028477 
3 46.1 2.63125 6.923477 
4 39.5 -3.96875 15.75098 
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5 43.9 0.43125 0.185977 
6 44.6 1.13125 1.279727 
7 44.2 0.73125 0.534727 
8 40.6 -2.86875 8.229727 

B2L0U2 

1 49.9 6.43125 41.36098 
2 40.7 -2.76875 7.665977 
3 37.5 -5.96875 35.62598 
4 44 0.53125 0.282227 
5 41.8 -1.66875 2.784727 
6 44.6 1.13125 1.279727 
7 41.1 -2.36875 5.610977 
8 45.6 2.13125 4.542227 

B2L0U3 

1 43.4 -0.06875 0.004727 
2 45.4 1.93125 3.729727 
3 44.5 1.03125 1.063477 
4 44 0.53125 0.282227 
5 41.8 -1.66875 2.784727 
6 44.6 1.13125 1.279727 
7 41.1 -2.36875 5.610977 
8 45.6 2.13125 4.542227 

B2L1U1 

1 42.2 -1.26875 1.609727 
2 43 -0.46875 0.219727 
3 40.5 -2.96875 8.813477 
4 45.5 2.03125 4.125977 
5 45.2 1.73125 2.997227 
6 46.5 3.03125 9.188477 
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7 39.6 -3.86875 14.96723 
8 46.8 3.33125 11.09723 

B2L1U2 

1 38.2 -5.26875 27.75973 
2 43.4 -0.06875 0.004727 
3 44.8 1.33125 1.772227 
4 40.3 -3.16875 10.04098 
5 51.1 7.63125 58.23598 
6 41.3 -2.16875 4.703477 
7 42.5 -0.96875 0.938477 
8 42.9 -0.56875 0.323477 

B2L1U3 

1 49.3 5.83125 34.00348 
2 45.6 2.13125 4.542227 
3 43.6 0.13125 0.017227 
4 39.1 -4.36875 19.08598 
5 45.5 2.03125 4.125977 
6 46.7 3.23125 10.44098 
7 45.5 2.03125 4.125977 
8 46.2 2.73125 7.459727 

B2L2U1 

1 40.7 -2.76875 7.665977 
2 46.3 2.83125 8.015977 
3 38.4 -5.06875 25.69223 
4 43.3 -0.16875 0.028477 
5 38.9 -4.56875 20.87348 
6 38 -5.46875 29.90723 
7 41.8 -1.66875 2.784727 
8 41.9 -1.56875 2.460977 
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B2L2U2 

1 38.4 -5.06875 25.69223 
2 45.2 1.73125 2.997227 
3 42.4 -1.06875 1.142227 
4 49.1 5.63125 31.71098 
5 45.9 2.43125 5.910977 
6 47.6 4.13125 17.06723 
7 39.3 -4.16875 17.37848 
8 45.1 1.63125 2.660977 

 
 
 
 

B2L2U3 

1 43.1 -0.36875 0.135977 
2 44.9 1.43125 2.048477 
3 40.6 -2.86875 8.229727 
4 40.5 -2.96875 8.813477 
5 46.1 2.63125 6.923477 
6 47.3 3.83125 14.67848 
7 43 -0.46875 0.219727 
8 46.6 3.13125 9.804727 

B2L3U1 

1 46.9 3.43125 11.77348 
2 43.9 0.43125 0.185977 
3 43.8 0.33125 0.109727 
4 42 -1.46875 2.157227 
5 47.5 4.03125 16.25098 
6 46.2 2.73125 7.459727 
7 47.9 4.43125 19.63598 
8 46.9 3.43125 11.77348 

B2L3U2 
1 39.1 -4.36875 19.08598 
2 41.7 -1.76875 3.128477 
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3 43.8 0.33125 0.109727 
4 44.6 1.13125 1.279727 
5 44 0.53125 0.282227 
6 40 -3.46875 12.03223 
7 39.7 -3.76875 14.20348 
8 40.8 -2.66875 7.122227 

B2L3U3 

1 47.4 3.93125 15.45473 
2 39.4 -4.06875 16.55473 
3 43.3 -0.16875 0.028477 
4 46.9 3.43125 11.77348 
5 40.7 -2.76875 7.665977 
6 38.7 -4.76875 22.74098 
7 52.6 9.13125 83.37973 
8 43.8 0.33125 0.109727 

8346 2107.883 
Standar Deviasi 

SD  = ∑ ⎯  

 = .  

= 3.32  
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Koefisien Keragaman (KK) 

KK  =   X 100% 

 = . . X 100% 

= 7,64 % 
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Lampiran 7. Konsumsi pakan dan zat aktif 

 

Perlakuan 
Konsumsi 

Pakan 
Kumulatif 

Konsumsi 
Alisin 

Konsumsi 
Flovonoid 

B1L0U1 2495.732143 0 0 
B1L0U2 2548.071429 0 0 
B1L0U3 2615.071429 0 0 
B1L1U1 2589.482143 0.006303835 0.027862828 
B1L1U2 2530.767857 0.006160901 0.027231062 
B1L1U3 2468.089286 0.006008317 0.026556641 
B1L2U1 2600.339286 0.012660532 0.055959301 
B1L2U2 2685.553571 0.013075423 0.057793113 
B1L2U3 2371.714286 0.011547403 0.051039291 
B1L3U1 2981.952381 0.021777795 0.096257423 
B1L3U2 2623.821429 0.019162293 0.084696956 
B1L3U3 2530.125 0.018478009 0.081672435 
B2L0U1 2545.267857 0 0 
B2L0U2 2582.660714 0 0 
B2L0U3 2536.589286 0 0 
B2L1U1 2502.571429 0.00721141 0.013613989 
B2L1U2 2618.982143 0.007546859 0.014247263 
B2L1U3 2770.125 0.007982392 0.01506948 
B2L2U1 2405.392857 0.01386276 0.026170674 
B2L2U2 2807.482143 0.016180081 0.030545406 
B2L2U3 2644.535714 0.015240988 0.028772549 
B2L3U1 2685.517857 0.023215765 0.043827651 
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B2L3U2 2672.5 0.023103228 0.0436152 
B2L3U3 2496.196429 0.021579119 0.040737926 
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Lampiran 8. Analisis Protein Darah 

 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)2 / abr  

   = (63.1)2/24 

  = 165.9004 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

  = (2.9002 + 2.7002 + . . .  + 3.0002) – 165.9004 

  = 1.209583 

 

Bentuk Level Ulangan Total Rata-
rata Sd U1 U2 U3 

Tanpa 
enkapsul
asi (B0) 

L0 2,9 2,7 2,5 8,1 2,7 0,2 
L1 2,1 2,5 2,3 6,9 2,3 0,2 
L2 2,5 2,7 2,6 7,8 2,6 0,1 
L3 2,8 2,6 2,7 8,1 2,7 0,1 

Total    30,9 10,3  

Enkapsul
asi (B1) 

L0 2,5 2,8 2,5 7,8 2,6 0,2 
L1 2,4 2,5 2,5 7,4 2,5 0,1 
L2 2,7 2,6 2,7 8,0 2,6 0,1 
L3 2,8 3,2 3,0 9,0 3,0 0,2 

Total     32,2 10,7  
     63,1   
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 Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

  = (30.92 + 32.22)/12 – 165.9004 

  = 0.070417 

 Jumlah Kuadrat Level (JKL-B0) 

JK(L-B0) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                      r           br  

  = 8.1002 + 6.9002 + 7.8002 + 8.1002 _ 30.92 
           3        12 

  = 0.3225 

 

JK(L-B1) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                          r           br  

  = 7.8002 + 7.4002 + 8.0002 + 9.0002 _ 32.22 
           3       12 

  = 0.4637 

 JK(L-B) = JK(L-B0) + JK(L-B1) 

= 0.3225 + 0.4637 

= 0.785833 

 JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 

  = 1.209583- 0.070417- 0.785833 

  = 0.353333 
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 Kuadrat Tengah Bentuk 

KTB = JKB 
      dbB 

  = 0.070417 
           1 

  = 0.070417 

 Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B = JK(L-B) 
     db(L-B) 

  = 0.785833 
           6 

  = 0.130972 

 Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = JK Galat 
     db Galat 

  = 0.353333 
           16 

  = 0.022083 

 Fhit Bentuk = KTB 
       KTL-B 

= 0.070417 
        0.130972 

= 0.537646 
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 Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 
     KTG 

= 0.130972 
   0.022083 

= 5.930818 

 

Sumber 
Keragama

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

Fhit 

Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan  
Bentuk 

1 0.070417 0.070417 0.537646 5.99 13.75 

Perlakuan 
(Level B) 

6 0.785833 0.130972 5.930818** 2.74 4.20 

Galat 16 0.353333 0.022083    

Total 23      

Keterangan:  Fhit bentuk < Ftabel (5%) tidak berbeda nyata 
(P<0.05) Fhit Level** > Ftabel(1%) berbeda 
sangat nyata (P>0.01) 

 
 

SE =  

  

= 0,0220833  

 
SE = 0.086 
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JDN 1% 4.13 4.34 4.45 
JNT 1% 0.3552 0.3704 0.3805 

 
 
Uji Duncan’s 

Bentuk Level  Notasi 

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 2.3 a 
L2 2.6 ab 
L0 2.7 b 
L3 2.7 b 

Enkapsulasi 
(B1) 

L1 2.5 a 
L0 2.6 a 
L2 2.7 ab 
L3 3.0 b 
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Lampiran 9. Analisis Albumin Darah 

 

Bentuk Level Ulangan Tota
l 

Rata-
rata Sd 

U1 U2 U3 

Tanpa 
enkapsula

si (B0) 

L0 0,9 1,0 0,9 2,8 0,9 0,6 
L1 0,8 0,8 0,8 2,4 0,8 0,0 
L2 0,9 1,1 1,0 3,0 1,0 0,1 
L3 1,2 1,0 1,0 3,2 1,1 0,1 

Total    11,4 3,8  

Enkapsul
asi (B1) 

L0 0,9 1,1 0,9 2,9 1,0 0,1 
L1 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 0,0 
L2 1,1 1,2 1,1 3,4 1,1 0,6 
L3 0,9 1,3 1,2 3,4 1,1 0,2 

Total     12,7 4,2  
     24,1   

 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)2 / abr  

   = (24,1)2/24 

  = 24,20042 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

  = (0,9002 + 1,0002 + , , ,  + 1,2002) – 24,20042 

  = 0,429583 
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 Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

  = (11,42 + 12,72)/12 – 24,20042 

  = 0,070417 

 Jumlah Kuadrat Level (JKL-B0) 

JK(L-B0) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                      r           br  

  = 2,8002 + 2,4002 + 3,0002 + 3,2002 _ 11,42 
           3        12 

  = 0,117 

 
JK(L-B1) = (Ty1k

2) _ (Tyijk
2) 

                       r           br  

  = 2,9002 + 3,0002 + 3,4002 + 3,4002 _ 12,72 
           3        12 

  = 0,07 

 JK(L-B) = JK(L-B0) + JK(L-B1) 

= 0,117 + 0,07 

= 0,185833 

 JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 

  = 0,429583- 0,070417- 0,185833 

  = 0,173333 
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 Kuadrat Tengah Bentuk 

KTB = JKB 
      dbB 

  = 0,070417 
           1 

  = 0,070417 

 Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B = JK(L-B) 
     db(L-B) 

  = 0,185833 
           6 

  = 0,030972 

 Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = JK Galat 
     db Galat 

  = 0,173333 
           16 

  = 0,010833 

 Fhit Bentuk = KTB 
       KTL-B 

= 0,070417 
        0,030972 

= 2,273543 
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 Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 
     KTG 

= 0,030972 
   0,010833 

= 2,858974 

 

Keterangan: Fhit bentuk < Ftabel (5%) tidak  berbeda 
nyata (P<0,05) Fhit Level> Ftabel (5%) 
berbeda nyata (P>0,05) 

 

SE =  

  

= 0,0108333  

 
SE = 0,06 
 
 

Sumber 
Keragaman 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

Fhit 

Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 
Bentuk 

1 0,070417 0,070417 2,273543 5,99 13,75 

Perlakuan 
(Level B) 

6 0,185833 0,030972 2,858974 2,74 4,20 

Galat 16 0,173333 0,010833    

Total 23      
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JDN 5% 2,998 3,144 3,235 
JNT 5% 0,1799 0,1886 0,1941 

 
 
Uji Duncan’s 

Bentuk Level  Notasi 

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 0,800 a 
L0 0,933 ab 
L3 1,000 b 
L2 1,067 b 

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 0,967 a 
L1 1,000 a 
L2 1,133 a 
L3 1,133 a 
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Lampiran 10. Analisis Globulin Darah 

 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)2 / abr  

   = (39,1)2/24 

  = 63,70042 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

  = (1,7002 + 1,7002 + , , ,  + 2,0002) – 63,70042 

  = 0,669583 

 Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

  = (192 + 20,12)/12 – 63,70042 

Bentuk Level Ulangan Total Rata-
rata Sd U1 U2 U3 

Tanpa 
enkaps
ulasi 
(B0) 

L0 1,7 1,7 1,7 5,1 1,7 0,0 
L1 1,3 1,7 1,5 4,5 1,5 0,2 
L2 1,6 1,6 1,5 4,7 1,6 0,1 
L3 1,6 1,6 1,5 4,7 1,6 0,1 

Total    19 6,3  

Enkaps
ulasi 
(B1) 

L0 1,6 1,9 1,6 5,1 1,7 0,2 
L1 1,4 1,5 1,6 4,5 1,5 0,1 
L2 1,6 1,4 1,7 4,7 1,6 0,1 
L3 1,9 1,9 2,0 5,8 1,9 0,1 

Total     20,1 6,7  
     39,1   
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  = 0,050417 

 Jumlah Kuadrat Level (JKL-B0) 

JK(L-B0) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                      r           br  

  = 5,1002 + 4,5002 + 4,7002 + 4,7002 _ 192 
           3      12 

  = 0,0637 

JK(L-B1) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                          r           br  

  = 5,1002 + 4,5002 + 4,7002 + 5,8002 _ 20,12 
           3        12 

  = 0,32917 

 

 JK(L-B) = JK(L-B0) + JK(L-B1) 

= 0,0637 + 0,32917 

= 0,3925 

 JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 

= 0,669583- 0,050417- 0,3925 

  = 0,226667 

 Kuadrat Tengah Bentuk 

KTB = JKB 
      dbB 

  = 0,050417 
           1 

  = 0,050417 
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 Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B = JK(L-B) 
     db(L-B) 

  = 0,3925 
         6 

  = 0,065417 

 Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = JK Galat 
     db Galat 

  = 0,226667 
           16 

  = 0,014167 

 Fhit Bentuk = KTB 
       KTL-B 

= 0,050417 
        0,065417 

= 0,770701 

 

 Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 
     KTG 

= 0,065417 
   0,014167 

= 4,617647 
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Keterangan: Fhit bentuk < Ftabel (5%) tidak berbeda nyata 
(P<0,05) Fhit Level**  > Ftabel(1%) sangat 
berbeda nyata (P>0,01) 

 
 
 

SE =  

  

= 0,0141673  

 
SE = 0,069 
 
 
JDN 1% 4,131 4,308 4,425 
JNT 1% 0,2850 0,2973 0,3053 

 
 
 
 
 
 

Sumber 
Keragaman 

 

db

 

JK 

 

KT 

 

Fhit 

Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 
Bentuk 

1 0,050417 0,050417 0,770701 5,99 13,75

Perlakuan 
(Level B) 

6 0,3925 0,065417 4,617647** 2,74 4,20 

Galat 16 0,226667 0,014167    

Total 23      
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Uji Duncan’s 
Bentuk Level  Notasi 

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 1,5 a 
L2 1,6 a 
L3 1,6 a 
L0 1,7 a 

Enkapsulasi 
(B1) 

L1 1,5 a 
L2 1,6 a 
L0 1,7 b 
L3 1,9 b 
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Lampiran 11. Penotasian 

Protein Darah 
SE JND 1% JNT 1% 

0,086 4,131 0,35527 

 4,308 0,37049 

4,425 0,38055 

 
Uji Duncan’s 

Bentuk Level Rata-
rata Notasi

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 2,3 a    
L2 2,6 ab 0,3   
L0 2,7 b 0,4 0,1  
L3 2,7 b 0,4 0,1 0 

Enkapsulasi 
(B1) 

L1 2,5 a    
L0 2,6 a 0,133   
L2 2,7 ab 0,2 0,067  
L3 3,0 b 0,333 0,4 0,5 

 

Albumin Darah 
SE JND 5% JNT 5% 

0,06 2,998 0,1799 

 3,144 0,1886 

 3,235       0,1941 
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Uji Duncan’s 

Bentuk Level Rata-
rata Notasi

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 0,8 a    
L0 0,9 ab 0,133   
L3 1,0 b 0,2 0,1  
L2 1,1 b 0,267 0,1  0,1 

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 1,0 a    
L1 1,0 a 0,033   
L2 1,1 a 0,166 0,1  
L3 1,1 a 0,166 0,1 0 

 

Globulin Darah 
SE JND 1% JNT 1% 

0,069 4,131 0,2850 

 4,308 0,2973 

 4,425 0,3053 

 
Uji Duncan’s 

Bentuk Level Rata-
rata Notasi

Tanpa 
enkapsulasi  

(B0) 

L1 1,5 a    
L2 1,6 a 0,067   
L3 1,6 a 0,067 0  
L0 1,7 a 0,2 0,133 0,1 

Enkapsulasi 
(B1) 

L1 1,5 a    
L2 1,6 a 0,067   
L0 1,7 ab 0,2 0,133  
L3 1,9 b 0,433 0,366 0,2 
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