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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian tentang pengaruh pemberian sari kunyit (Curcuma domestica) terhadap bakteri 

asam laktat, Escherichia coli dan Salmonella sp.  

Tabel 6. Pengaruh Penggunaan Sari Kunyit Dalam Pakan BAL, Escherichia coli dan Salmonella 
sp. (CFU/g) 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 
BAL 7,16 ± 0,04a 7,06 ± 0,02a 8,35 ± 0,09c 7,89 ± 0,09bc 7,68 ± 0,53b 
Escherichia coli 6,44 ± 0,03c 6,19 ± 0,16b 6,20 ± 0,02bc 5,47 ± 0,03a 5,43 ± 0,82a 
Salmonella 4,16 ± 0,02b 4,15 ± 0,03ab 4,08 ± 0,05a 4,11 ± 0,05a 4,89 ± 0,03c 

Keterangan :  
- Notasi yang berbeda (a, b, c, dan d) pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 
 
 

4.1. Pengaruh Penggunaan Sari Kunyit Terhadap BAL  

Berdasarkan hasil analisis ragam yang terdapat pada Tabel 6 diketahui bahwa jumlah 

populasi bakteri BAL di usus halus itik pedaging dari yang tertinggi ditunjukkan pada perlakuan 

P2 ( 0,7 ml sari kunyit 8,35 ± 0,09 CFU/g, P3 (1,4 ml sari kunyit) 7,89 ± 0,03 CFU/g, P4 (2,1 ml 

sari kunyit) 7,68  ± 0,53 CFU/g, P0 (kontrol) 7,16 ± 0,04 CFU/g dan P1 (300 mg / kg pakan 

antibiotik tetrasiklin) 7,06 ±0,02 CFU/g. Hasil analisis ragam menunjukan  bahwa pengaruh 

penambahan sari kunyit dalam berbagai level memberikan pengaruh  sangat berbeda nyata 

(P<0,01) terhadap jumlah populasi BAL yang ada pada usus halus itik pedaging. Hasil analisis 

ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan dan diketahui  bahwa jumlah populasi BAL tertinggi terdapat pada perlakuan 

ditunjukkan pada perlakuan P2 (0,7 ml sari kunyit) 8,35 ± 0,09 CFU/g dan terendah P1 

(antibiotik tetrasiklin) 7,06 ±0,02 CFU/g.  

Jumlah mikroflora BAL tertinggi yaitu pada perlakuan P2 (0,7 ml Sari Kunyit) 8,35 ± 

0,09 CFU/g disebabkan karena kunyit mengandung senyawa aktif yaitu kurkumin sebagai 

antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen dalam usus. Hal ini sesuai 

pendapat Joe (2004) bahwa kurkumin berperan sebagai antibakteri, antioksidan dan merangsang 

dinding kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu dan minyak atsiri yang berfungsi 

mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan sehingga membantu kerja usus. 

Populasi BAL yang tinggi pada usus halus itik pedaging juga dipengaruhi oleh sifat antibakteri 

dari BAL yang menghasilkan asam laktat (16,692 g/liter), hydrogen peroksida (0,079 g/liter) dan 

kemungkinan menghasilkan bakteriosin yang menyebabkan gangguan pada permeabilitas 
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membran luar bakteri patogen (gram negatif) (Tilman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusuma, dan Lebdosoekojo, 1991). Hal ini didukung oleh pendapat Yalcinkaya, 

Gonggor, Basalan and Erdem (2008) bahwa bakteriosin yang dihasilkan oleh BAL merupakan 

senyawa protein berupa peptida yang mempunyai sifat bakterisidal terhadap bakteri yang 

lainnya. Mekanisme kerja dari BAL sebagai antibakteri menurut Wijayanti, Maria dan Khasanah 

(2011) dalam Paramitasari (2009) terdiri dari 3 jenis diantaranya adalah menganggu 

pembentukan dinding sel, bereaksi dengan membran sel dan menginaktivasi enzim. Gangguan 

pembentukan dinding sel disebabkan oleh akumulasi komponen lipofilat pada dinding atau 

membran sel sehingga menyebabkan perubahan kompisisi dinding sel. 

Selain sifat antibakteri BAL, kondisi pH saluran pencernaan juga mempengaruhi populasi 

BAL. Hal ini sesuai dengan pendapat Smith and Jones (2000) yang menyatakan  bahwa 

penurunan pH pada saluran pencernaan dapat meningkatkan jumlah populasi dari BAL. Menurut 

Octaviani (2007) menyatakan bahwa zat aktif dari tanaman herbal (fitobiotik) dapat digunakan 

sebagai pakan tambahan untuk meningkatkan bakteri yang menguntungkan di dalam saluran 

pencernaan dengan cara menurunkan pH saluran pencernaan sehingga membantu mengontrol 

mikroorganisme di dalam saluran pencernaan unggas dan menjaga status kesehatan inang 

(Juliantina et al., 2008). Bakteri asam laktat juga menghasilkan asam laktat sehingga BAL dapat 

tumbuh pada konsentrasi garam yang tinggi dan mempunyai ketahanan terhadap asam dan alkali 

yang berbeda – beda (Paramitasari, 2009). Bakteri BAL mempunyai kemampuan dalam 

menciptakan respon terhadap keasaman medium. Bakteri tersebut mempunyai reaksi lebih cepat 

untuk menghadapi stress asam sehingga aktivitas metabolismenya tidak terganggu komponen 

penghambat yang dihasilkan oleh BAL tersebut dan bersifat tahan terhadap panas (Zabadi, 

2010). 

Populasi BAL terendah yang ditunjukkan P1 (300 mg antibiotik tetrasiklin) 7,06 ±0,0 

dibandingkan perlakuan lainnya disebabkan karena antibiotik (tetrasiklin) bersifat membunuh 

bakteri patogen (gram negatif) dan bakteri non patogen (gram positif). Cara kerja tetrasiklin 

terhadap bakteri yaitu tetrasiklin terikat pada sub  unit 30S dari ribosom bakteri. Tetrasiklin 

menghambat sintesis protein  dengan menghalangi penambahan asam amino baru pada rantai 

peptida yang  sedang terbentuk, biasanya bersifat menghambat atau membunuh bakteri  gram 

positif dan gram negatif (Octaviani, 2007).  

 

4.2.  Pengaruh Penggunaan Sari Kunyit Terhadap Escherichia coli 

Berdasarkan hasil analisis ragam yang terdapat pada Tabel 6 diketahui bahwa jumlah 

populasi bakteri Escherichia coli dari yang tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P0 (kontrol) 

6,44 ± 0,03 CFU/g, P2 (0,7 ml sari kunyit) 6,20 ± 0,02 CFU/g, P1 (antibiotik tetrasiklin) 6,19 

±0,16 CFU/g, P3 (1,4 ml sari kunyit) 5,47 ± 0,03 CFU/g dan P4 (2,1 ml sari kunyit) 5,43 ± 0,82 

CFU/g yang terdapat di usus halus itik pedaging. Hasil sidik ragam menunjukan bahwa pengaruh 

penambahan sari kunyit dalam berbagai level memberikan pengaruh sangat berbeda nyata 

(P<0,01) terhadap jumlah populasi bakteri Escherichia coli yang ada pada usus halus itik 

pedaging. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 



16 

 

mengetahui perbedaan antar perlakuan dan diketahui  bahwa jumlah populasi bakteri Escherichia 

coli tertinggi terdapat pada perlakuan ditunjukkan pada perlakuan P0 (Kontrol) 6,44 ± 0,03 

CFU/g dan terendah P4 (2,1 ml sari kunyit) 5,43 ± 0,82 CFU/g.  

Jumlah mikroflora Escherichia coli tertinggi yaitu pada perlakuan P0 (Kontrol) 6,44 ± 

0,03 CFU/g disebabkan tidak adanya zat antibakteri dalam perlakuan sehingga pertumbuhan 

populasi bakteri Escherichia coli terus meningkat. Populasi bakteri Escherichia coli terendah 

pada perlakuan P4 (2,1 ml sari kunyit) 5,43 ± 0,82 CFU/g dikarenakan kunyit mengandung 

senyawa aktif yaitu kurkumin yang berperan sebagai antitumor, antibakteri dan antioksidan. 

Kurkumin merupakan senyawa fenolik yang juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan cara mendenaturasi dan merusak membran sel sehingga proses metabolisme sel akan 

terganggu atau sel akan mati (Cikrici et al., 2008). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

level pemberian sari kunyit maka diperoleh hasil yang lebih efektif untuk menekan jumlah 

populasi bakteri Escherichia coli. Menurunnya jumlah bakteri Escherichia coli disebabkan 

karena adanya pengaruh dari kondisi pH dari usus halus. Penurunan pH dapat menghambat 

pertumbuhan dari bakteri patogen seperti bakteri Escherichia coli karena bakteri patogen 

cenderung tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi yang asam. Menurut Kusmayati dan 

Agustini (2007) berpendapat bahwa menurunkan pH saluran pencernaan menyebabkan 

Escherichia coli sulit bertahan. 

 

4.3.  Pengaruh Penggunaan Sari Kunyit Terhadap Salmonella sp.   

Berdasarkan hasil analisis ragam yang terdapat pada Tabel 6 diketahui bahwa jumlah 

populasi bakteri Salmonella sp dari yang tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P4 (2,1 ml sari 

Kunyit) 4,89 ± 0,03c CFU/g, P0 (Kontrol) 4,16 ± 0,02 CFU/g, P1 ( antibiotik tetrasiklin) 4,15 ± 

0,03 CFU/g, P3 (1,4 ml sari kunyit) 4,11 ± 0,05 CFU/g dan P2 (0,7 ml sari kunyit) 4,08 ± 0,05 

CFU/g yang terdapat di usus halus itik pedaging. Hasil analisis ragam menunjukan  bahwa 

pengaruh penambahan sari kunyit dalam berbagai level memberikan pengaruh  sangat berbeda 

nyata (P<0,01) terhadap jumlah populasi bakteri Salmonella sp yang ada pada usus halus itik 

pedaging. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan dan diketahui  bahwa jumlah populasi bakteri Salmonella 

sp terendah terdapat pada perlakuan ditunjukkan pada perlakuan P4 (2,1 ml sari Kunyit) 4,89 ± 

0,03c CFU/g dan terendah P2 (0,7 ml sari kunyit) 4,08 ± 0,05 CFU/g.  

Jumlah mikroflora Salmonella sp tertinggi yaitu pada perlakuan P0 (Kontrol) 6,44 ± 0,03 

CFU/g disebabkan karena kunyit mengandung senyawa aktif yaitu kurkumin yang berperan 

sebagai antitumor, antibakteri dan antioksidan. Kurkumin merupakan senyawa fenolik yang juga 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mendenaturasi dan merusak membrane sel 

sehingga proses metabolisme sel akan terganggu atau sel akan mati (Cikrici et al., 2008). 

Semakin tinggi level penambahan sari kunyit diperoleh hasil yang lebih efektif untuk menekan 

jumlah populasi bakteri Salmonella sp. Feed additive yang berupa fitobiotik seperti sari kunyit 

difungsikan untuk menurunkan pH pada saluran pencernaan sejalan dengan penurunan jumlah 

bakteri patogen (Salmonella sp dan Escherichia coli) serta dapat meningkatkan bakteri non 
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patogen (Bacillus sp dan Lactobacillus sp) (Yalcinkaya et al., 2000). Semakin tinggi level suatu 

zat antibakteri semakin tinggi daya antibakterinya. Menurut Kusmayati dan Agustini (2007) 

menambahkan bahwa bakteri akan terbunuh lebih cepat apabila konsentrasi zat antibakteri lebih 

tinggi. 

 




