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ABSTRACT 

      The purpose of this study was to determine utilization of 
bay leaf meal (Syzygium polyanthum Walp) in feed on broiler 
intestinal microflora included number colonies of Lactid Acid 
Bacteria (LAB), Escherichia coli, and Salmonella sp. The 
materials used for this research were bay leaf meal and 80 
DOC (Day Old Chick) broiler chicks unsexing of Lohman MB 
202 strain with average body weight 39.29±2.75 g and 
uniformity coefficient 6.99±2.75 %. The method was 
experiment with 5 treatmens and 4 replication. The treatments 
consisted of P0 = control feed, P1 = basal feed + 1% of bay 
leaf meal,  P2 = basal feed + 2% of bay leaf  meal, P3 = basal 
feed + 3% of bay leaf  meal, P4 = basal feed + 4% of bay leaf  
meal. Variable measured were number colonies of Lactid Acid 
Bacteria (LAB), Escherichia coli, and Salmonella sp. Data 
obtained in this study were transformed into logarithmic 
than analyzed by analysis of variance (ANOVA) of the 
Completely Randomized Design, if there was a significant 
effect would tested by Duncan's Multiple Range Test Method. 
The result showed that addition of bay leaf meal in feed gave 
significant effect (P<0.05) on the number colonies of Lactic 
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Acid Bacteria (LAB), Escherichia coli, and provided a high 
significant influence (P<0.01) on the number of colonies of 
bacteria Salmonella sp. in the broiler intestine. It can be 
concluded that adding of bay leaf meal can increase the 
number colonies of lactic acid bacteria (LAB), decrease 
number colonies of bacteria Escherichia coli and Salmonella 
sp. in the broiler intestine. Bay leaf meal can be used as much 
as 4% in feed to keep microflora balance in the broiler 
intestine. 
 
Keywords : bay leaf meal, feed, microflora, broiler 
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RINGKASAN 

 
Tepung daun salam memiliki kandungan senyawa bioaktif 

seperti minyak atsiri, tanin dan flavanoid. Penambahan dalam 
pakan ayam pedaging dimungkinkan dapat mempengaruhi 
keseimbangan mikroflora usus. Kondisi mikroflora usus yang 
seimbang akan menyebabkan pakan dapat dimanfaatkan 
dengan baik oleh ternak, sehingga kinerja ternak dapat tercapai 
secara optimal. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 
2014 - 28 Januari 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung daun salam 
(Syzygium polyanthum Walp) dalam pakan terhadap kondisi 
mikroflora usus (bakteri asam laktat, Escherichia coli, 
Salmonella sp.) ayam pedaging. Hasil penelitian diharapkan 
dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang level 
pemanfaatan tepung daun salam yang terbaik dalam pakan 
sehingga jumlah koloni mikroflora usus ayam pedaging dalam 
keadaan seimbang. 
      Materi penelitian ini adalah DOC ayam pedaging strain 
Lohman MB 202 yang tidak dibedakan jenis kelaminnya 
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(unsexed) sebanyak 80 ekor dengan rataan bobot badan 
39,29±2,75 g dan koefisien keragaman 6,99±2,75 %. Kandang 
yang digunakan adalah kandang litter sebanyak 20 petak 
kandang, dimana setiap petak kandang ditempatkan 4 ekor 
ayam. Pakan yang digunakan adalah pakan basal tanpa 
antibiotik yang kemudian ditambahakan tepung daun salam. 
Metode penelitian adalah metode percobaan lapang dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima 
perlakuan dan empat ulangan. Adapun perlakuan tersebut 
adalah P0 = pakan basal tanpa penambahan tepung daun salam, 
P1 = pakan basal + tepung daun salam 1%,  P2 = pakan basal 
+ tepung daun salam 2%, P3 = pakan basal + tepung daun 
salam 3%, P4 = pakan basal + tepung daun salam 4%. 
Variabel yang diamati meliputi jumlah koloni bakteri asam 
laktat, Escherichia coli dan Salmonella sp. usus ayam 
pedaging. Data hasil penelitian ditransformasikan ke dalam 
logaritma kemudian ditabulasi dengan program MS. Excel, 
selanjutnya dianalisis statistik dengan Analisis Varian 
(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan apabila 
terdapat pengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung 
daun salam dalam pakan memberikan pengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap jumlah koloni bakteri asam laktat dan 
Escherichia coli serta memberikan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap jumlah koloni bakteri Salmonella sp. usus 
ayam pedaging. Rataan jumlah koloni bakteri asam laktat  
tertinggi yaitu pada perlakuan dengan penambahan tepung 
daun salam sebanyak 4% (7,31±0,42 log cfu/ml) dan terendah 
pada perlakuan P2 sebesar (6,17±0,36 log cfu/ml). Rataan 
jumlah koloni bakteri Escherichia coli usus terendah pada 
perlakuan dengan penambahan tepung daun salam sebanyak 
4% (3,09±0,29 log cfu/ml) dan tertinggi pada perlakuan 
dengan penambahan tepung daun salam sebanyak 0% dalam 
pakan (4,21±0,39 log cfu/ml), sedangkan rataan jumlah koloni 
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bakteri Salmonella sp. terendah yaitu pada perlakuan dengan 
penambahan tepung daun salam sebanyak 4% dalam pakan 
(2,16±0,09 log cfu/ml) dan tertinggi pada perlakuan dengan 
penambahan tepung daun salam sebanyak 0% dalam pakan  
(3,50±0,23 log cfu/ml). 
      Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan tepung 
daun salam sebanyak 4% dalam pakan memberikan hasil yang 
terbaik untuk meningkatkan jumlah koloni bakteri asam laktat, 
menurunkan jumlah koloni bakteri Escherhicia coli dan 
Salmonella sp. usus ayam pedaging. Disarankan untuk 
penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode ekstraksi 
dalam pemanfaatan tepung daun salam dan juga peningkatan 
level pemberian sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal 
untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus ayam pedaging. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
      Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 
Indonesia yang diikuti dengan peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi 
tinggi mengakibatkan terjadinya peningkatan permintaan dan 
kebutuhan protein hewani. Ayam pedaging merupakan salah 
satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 
masyarakat, dikarenakan proses pemeliharaan yang relatif 
singkat, efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas 
baik. Selain itu, daging unggas juga lebih disukai oleh 
konsumen karena mudah dicerna, dapat diterima oleh 
kebanyakan orang dan mengandung asam amino esensial yang 
lengkap dalam jumlah yang seimbang (Yashoda, Sachindra, 
Sakhare and Rao, 2001; Prastiwi, Padaga dan Wuragil, 2012).  

Keberhasilan dari usaha ayam pedaging dipengaruhi oleh 
tiga faktor yaitu pakan, bibit dan managemen. Pakan 
menyumbang kontribusi terbesar sekitar 60-70 % dari biaya 
produksi. Biaya pakan dapat ditekan dengan meningkatkan 
efisiensi penggunaan pakan. Efisiensi pakan yang tinggi 
tercapai ketika saluran pencernaan ternak dalam kondisi yang 
optimal sehingga proses pencernaan dan penyerapan zat 
makanan dapat berlangsung dengan baik. Salah satu cara yang 
biasanya digunakan oleh peternak untuk meningkatkan 
efisiensi pakan adalah dengan menggunakan antibiotik. 
Penggunaan antibiotik memiliki fungsi sebagai growth 
promotor yang memperbaiki penampilan produksi dan status 
kesehatan ternak, akan tetapi penggunaan antibiotik memiliki 
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kerugian yaitu menimbulkan residu pada produk ternak dan 
dapat membunuh mikroorganisme non patogen di dalam 
saluran pencernaan ayam pedaging. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu cara yang aman untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan dengan tetap mempertahankan 
mikroorganisme non patogen di dalam saluran pencernaan 
ayam pedaging yaitu dengan memanfaatkan kandungan 
bioaktif yang terdapat dalam tanaman rempah seperti daun 
salam. 

Daun salam (Syzygium polyanthum Walp) merupakan 
tanaman yang sejak dahulu telah banyak dimanfaatkan untuk 
pengobatan dan penyedap masakan. Bagian daun yang 
digunakan sebagai penyedap masakan adalah bagian daun 
yang masih muda, sedangkan bagian daun salam tua belum 
dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut maka 
dalam penelitian ini mencoba untuk memanfaatkan daun salam 
tua dalam bentuk tepung dalam pakan ayam pedaging. Hal ini 
dikarenakan daun salam mengandung zat makanan yang 
potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan. Selain itu, 
daun salam juga mengandung komponen kimia seperti minyak 
atsiri (sitral dan eugenol) 0,05%, tanin dan flavanoid 
(Studiawan dan Santosa, 2005). 

Penggunaan tepung daun salam sebagai bahan pakan 
memiliki keterbatasan dikarenakan adanya kandungan 
antinutrisi dan serat yang tinggi. Antinutrisi tersebut berupa 
tanin, dimana tanin dalam konsentrasi yang rendah dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri. Namun dalam jumlah yang 
tinggi tanin memiliki efek yang kurang baik bagi ayam karena 
dapat mengikat protein pakan dan menutupi vili pada saluran 
pencernaan sehingga akan menggangu proses pencernaan dan 
penyerapan zat makanan di dalam usus. Disamping memiliki 
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keterbatasan, penggunaan tepung daun salam dalam pakan 
juga memiliki kelebihan yaitu adanya komponen senyawa 
bioaktif seperti minyak atsiri, flavonoid yang dapat berfungsi 
untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen di 
dalam saluran pencernaan ayam pedaging. Hasil penelitian 
Wiryawan, Luvianti, Hermana dan Suharti (2007) 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun salam pada 
level 3% dalam pakan ayam pedaging yang telah diinfeksi 
bakteri Escherichia coli dapat menghambat koloni bakteri 
Escherichia coli.  

Penambahan tepung daun salam yang memiliki sifat 
antibakteri, diharapkan dapat menurunkan jumlah koloni 
mikroorganisme patogen di dalam usus ayam pedaging, 
sehingga mikroflora di dalam usus tetap dalam keadaan 
seimbang. Keberadaan mikroorganisme di dalam saluran 
pencernaan akan merugikan apabila jumlahnya tidak seimbang, 
dikarenakan kondisi mikroflora usus secara normal pada 
ternak sangat penting karena pengaruhnya terhadap produksi 
ternak, kualitas dan keamanan produk ternak. Mikroflora pada 
usus dapat melindungi ayam dari infeksi bakteri. Keberadaan 
mikroflora yang menyehatkan pada usus halus secara 
signifikan dapat memberikan kontribusi pada fungsi usus 
halus, termasuk pencernaan, penyerapan nutrisi, yang 
merupakan faktor pembatas untuk menentukan laju 
pertumbuhan (Gong, Forster, Yu, Chambers, Wheatcroft, 
Sabour and Chen, 2002).  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian lebih 
lanjut tentang pemanfaatan tepung daun salam dalam pakan 
terhadap kondisi mikroflora usus ayam pedaging yang 
meliputi jumlah koloni bakteri asam laktat, Escherichia coli 
dan Salmonella sp. usus ayam pedaging. Pemanfaatan tersebut 
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diharapkan dapat meningkatkan jumlah koloni bakteri asam 
laktat, menurunkan jumlah koloni bakteri Escherichia coli dan 
Salmonella sp. pada usus ayam pedaging. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik rumusan 
masalah yaitu bagaimana pengaruh pemanfaatan tepung daun 
salam (Syzygium polyanthum Walp) dalam pakan terhadap 
kondisi mikroflora usus (bakteri asam laktat, Escherichia coli, 
Salmonella sp.) ayam pedaging. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium 
polyanthum Walp) dalam pakan terhadap kondisi mikroflora 
usus (bakteri asam laktat, Escherichia coli, Salmonella sp.) 
ayam  pedaging. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi tentang level pemanfaatan tepung daun 
salam yang terbaik dalam pakan sehingga jumlah koloni 
mikroflora pada usus ayam pedaging dalam keadaan seimbang. 
 
1.5 Kerangka Pikir 
      Pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi 
usaha ayam pedaging. Kebutuhan bahan pakan untuk pakan 
ayam selama ini sebagian besar masih di impor. Hal inilah 
yang mengakibatkan harga pakan masih mahal. Selain itu, 
penggunaan bahan pakan untuk pakan ayam masih bersaing 
dengan kebutuhan manusia. Menurut Tangendjaja (2007) 
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biaya pakan dapat ditekan dengan menggunakan bahan pakan 
yang lebih murah namun memiliki nilai nutrisi yang tinggi. 
Tingginya kandungan zat makanan dalam suatu bahan pakan 
belum menjamin bahwa bahan tersebut akan menghasilkan 
tingkat efisiensi yang tinggi ketika dikonsumsi oleh ternak 
dikarenakan adanya faktor pembatas dalam bahan pakan 
seperti adanya kandungan zat antinutrisi. Oleh karena itu, 
dalam penyusunan pakan ayam pedaging perlu dipilih bahan 
pakan yang memiliki kandungan zat makanan dengan 
karakteristik yang sesuai dengan kemampuan ayam pedaging 
dalam mencerna pakan dan persentase pemberian dilakukan 
dengan tepat, sehingga ketika diberikan ke ternak akan 
didapatkan efisiensi pakan yang tinggi. Semakin tinggi 
efisiensi penggunaan pakan maka biaya pakan dapat ditekan.  
      Efisiensi pakan yang tinggi dapat dicapai ketika kondisi 
saluran pencernaan ayam dalam kondisi yang optimal 
sehingga semua proses pencernaan dan penyerapan zat 
makanan dapat dilakukan dengan baik. Menurut Natsir (2012) 
salah satu cara yang umum dilakukan untuk mengoptimalkan 
efisiensi penyerapan zat makanan di dalam saluran pencernaan 
adalah dengan memberikan antibiotik dalam pakan, akan 
tetapi penggunaan antibiotik dapat menimbulkan residu pada 
produk ternak dan membunuh mikroorganisme non patogen di 
yang dalam saluran pencernaan ayam pedaging. Selain itu, 
pemberian antibiotik dalam jangka waktu yang lama akan 
menyebabkan bakteri patogen dalam usus akan resisten 
terhadap jenis antibiotik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan 
cara lain yang lebih aman untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan 
tanaman rempah seperti daun salam dikarenakan daun salam 



6 
 

mengandung komponen bioaktif yang berfungsi sebagai 
antibakteri. 
      Daun salam (Syzygium polyanthum Walp) merupakan 
tanaman yang digunakan sebagai penyedap masakan maupun 
obat (diare, diabetes dan darah tinggi). Daun salam yang 
dimanfaatkan sebagai penyedap masakan adalah bagian daun 
yang masih muda, sedangkan untuk daun yang sudah tua 
belum dimanfaatkan secara optimal, untuk itulah maka 
penelitian ini mencoba untuk memanfaatkan daun salam tua 
dalam bentuk tepung sebagai pakan ayam pedaging. Hasil 
analisis proksimat tepung daun salam di Laboratorium Nutrisi 
dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang (2014) menunjukkan bahwa daun salam 
mengandung protein kasar 13,53%, serat kasar 23,54%, lemak 
kasar 4,76%, abu 6,98%, dan energi metabolis 3221,008 
Kkal/kg. Ditambahkan oleh Wiryawan dkk. (2007) tepung 
daun salam juga mengandung kalsium 1,13%, posfor 0,71%, 
saponin 95,27 ppm, dan tanin total 7,62%. Selain itu, daun 
salam juga mengandung komponen kimia seperti minyak atsiri 
0,05% (sitral dan eugenol) dan flavonoid (Studiawan dan 
Santosa, 2005).  
      Penggunaan tepung daun salam dalam pakan memiliki 
keterbatasan dikarenakan adanya zat antinutrisi seperti tanin 
dan kandungan serat yang cukup tinggi. Disamping adanya 
ketebatasan tersebut, penggunaan tepung daun salam juga 
memiliki kelebihan yaitu adanya senyawa bioaktif yang 
memiliki fungsi untuk menghambat petumbuhan bakteri yang 
merugikan di dalam saluran pencernaan ayam. Menurut 
Dewanti dan Wahyudi (2007) minyak atsiri, alkaloid dan 
flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 
coli dan Staphilococcus aureus. Minyak atsiri dapat 
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mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel 
pada bakteri sehingga tidak terbentuk atau terbentuk tidak 
sempurna, akibatnya bakteri tersebut akan mati atau terhambat 
pertumbuhannya (Azizah, 2004). Beberapa hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa daun salam memiliki karakteristik 
antidiare, dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan 
mengurangi kontraksi usus sehingga proses pencernaan dapat 
berlangsung secara optimal (Dewanti dan Wahyudi, 2007).  
      Adanya aktivitas bakteriosidal dan bakteriostatik pada 
daun salam diharapakan dapat mengoptimalkan kondisi 
saluran pencernaan ayam pedaging sehingga mengakibatkan 
ternak dapat memanfaatkan pakan secara baik, akibatnya 
efisiensi penggunaan pakan akan meningkat. Efisiensi pakan 
yang tinggi menunjukkan bahwa pakan yang diberikan dapat 
dicerna dan diserap dengan maksimal hingga dimanfaatkan 
untuk proses metabolisme di dalam tubuh ternah.  
      Mikroflora usus memiliki peranan dalam membantu proses 
pencernaan dan penyerapan zat makanan. Mikroflora yang 
dalam kondisi normal terdapat pada usus ayam terdiri dari 
mikroflora patogen dan non patogen. Apabila jumlah kedua 
mikroflora tersebut tidak dalam keadaan yang seimbang maka 
dapat menimbulkan permasalahan pada ternak. Salah satunya 
dapat mengakibatkan ternak sakit karena adanya kolonisasi 
mikroflora tersebut pada saluran pencernaan yang 
mengakibatkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada 
permukaan dinding usus dan dalam kondisi terparah juga 
dapat mengakibatkan kerusakan permukaan dinding usus. 
Adanya inflamasi dan kerusakan pada permukaan saluran 
pencernaan (usus) akan mengakibatkan terganggunya proses 
penyerapan zat makanan di ileum, sehingga proses penyerapan 
zat makanan tidak dapat berlangsung dengan optimal. Menurut 
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Yegani and Corver (2008) mikroflora yang terdapat pada 
saluran pencernaan ayam merupakan campuran dari bakteri, 
jamur, dan protozoa, tetapi bakteri adalah mikroorganisme 
yang dominan. Hasil penelitian Wiryawan dkk. (2007) 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun salam dengan 
level 3% dalam pakan ayam pedaging yang telah diinfeksi 
bakteri Escherichia coli dapat menghambat koloni bakteri 
Escherichia coli.  
      Menurut Lu, Idris, Harmon, Hofacre, Maurer and Lee 
(2003) bakteri usus memegang peranan yang penting dalam 
menjaga kesehatan ternak melalui efeknya pada morfologi 
saluran pencernaan, penyerapan zat makanan, patogenesis 
penyakit usus, dan respon imun. Mikroflora diyakini dapat 
melindungi usus dari kolonisasi mikroorganisme patogen. 
Bakteri usus terutama bertanggungjawab untuk menurunkan 
jumlah produksi mukus oleh sel goblet di dalam usus. 
Beberapa mikroorganisme pada saluran pencernaan memiliki 
efek yang bermanfaat seperti dapat memproduksi vitamin, 
menstimulasi sistem kekebalan tubuh melalui mekanisme non-
patogen, dan menghambat pertumbuhan dan pembentukan 
kelompok mikroba yang berbahaya (Yegani and Corver, 2008). 
      Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut tentang pemanfaatan tepung daun salam dalam 
pakan terhadap kondisi mikroflora usus ayam pedaging yang 
meliputi bakteri asam laktat, Escherichia coli dan Salmonella 
sp. Adapun skema kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis 
Pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium polyanthum 

Walp) dalam pakan dapat meningkatkan jumlah koloni BAL 
(Bakteri Asam Laktat) dan menurunkan jumlah koloni bakteri 
Escherichia coli dan Salmonella sp. usus ayam pedaging. 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

Daun salam: minyak atsiri 0,05%, 
tanin  dan flavonoid (Studiawan 

dan Santosa, 2005). 

Daun salam digunakan untuk 
pengobatan dan sebagai penyedap 

masakan (daun yang muda) 

Pakan komponen terbesar dari 
biaya produksi usaha ayam 

pedaging. 
 

Biaya pakan dapat ditekan 
dengan meningkatkan efisiensi 

pakan 

Penggunaan tepung daun salam 
dengan level 3% dapat 

menghambat koloni Escherichia 
coli pada ayam pedaging 
(Wiryawan dkk., 2007). 

 

Pemanfaatan tepung daun salam dalam  pakan dapat meningkatkan jumlah 
koloni bakteri asam laktat (BAL) dan menurunkan jumlah koloni bakteri 

Escherichia coli dan Salmonella sp. usus ayam pedaging 
 

Daun salam tua berpotensi untuk 
dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan ayam pedaging 

Pemanfaatan tepung daun salam dalam pakan 

Minyak atsiri, alkaloid dan 
flavonoid dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Dewanti 
dan Wahyudi, 2007). 

 

Efisiensi pakan dapat ditingkatkan 
dengan  mengoptimalkan kondisi 
saluran pencernaan ayam pedaging 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daun Salam 
      Daun salam (Syzygium polyanthum Walp) telah dikenal 
sejak dahulu sebagai spesies tanaman yang digunakan untuk 
pengobatan. Bahkan penggunaannya telah dikembangkan 
secara medis sebagai tanaman obat (Sumono dan Agustin, 
2008). Tanaman salam dapat tumbuh di wilayah dengan iklim 
tropis maupun subtropis, termasuk di Asia Tenggara dan Cina. 
Tanaman ini tumbuh tersebar di berbagai daerah di Indonesia 
baik di pegunungan maupun dataran rendah yang ditanam 
sebagai pelengkap bumbu dapur atau digunakan sebagai 
tempat berteduh (Studiawan dan Santosa, 2005). Di beberapa 
daerah atau provinsi di Indonesia daun salam dikenal dengan 
nama meselangan (Sumatra), ubar serai (Malaysia), salam 
(Jawa, Sunda, Madura), gowok (Sunda), manting (Jawa) atau 
kastolam (Kangean) (Sumono dan Agustin, 2008). Taksonomi 
dari tanaman salam adalah sebagai berikut ini: 
Divisio  : Spermatophyta 
Sub division : Pinophyta 
Class  : Coniferopsida 
Family  : Myricales 
Genus  : Syzygium 
Species              : Syzygium polyanthum (Wight),  
Tanaman ini memiliki sinonim Eugenia polyantha dan 
Eugenia lucidula miq.  
     Pohon dari tanaman salam selama ini banyak dimanfaatkan 
sebagai peneduh, sedangkan daunnya digunakan sebagai 
penyedap masakan maupun obat (diare, diabetes dan darah 
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tinggi). Daun salam digunakan sebagai penyedap masakan 
karena dapat menghasilkan minyak atsiri yang memiliki aroma 
wangi. Kulit batang, akar dan daun dari tanaman salam dapat 
digunakan sebagai obat gatal, sedangkan kayunya dapat 
digunakan sebagai bahan bangunan (Sembiring, Winarti dan 
Baringbing, 2003). 
 
2.1.1 Morfologi Tanaman Salam 
      Pohon salam merupakan tanaman yang kebanyakan 
tumbuh di hutan, tetapi banyak juga ditanam di kebun atau 
halaman. Pohon salam dapat ditemukan pada dataran rendah 
sampai dengan ketinggian 1.400 m diatas permukaan air laut, 
pohon salam dapat tumbuh tinggi  mencapai 25 m, mempunyai 
akar yang besar, batangnya bulat dan permukaannya halus. 
Pohon salam memiliki bunga dengan ukuran yang kecil, 
berwarna putih dan mempunyai bau yang harum. Daunnya 
memiliki panjang 2,5-8 cm (Sumono dan Agustin, 2008). 
Gambar dari tanaman salam dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Daun salam 
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2.1.2 Kandungan Kimia Daun Salam 
      Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa daun salam 
mengandung komponen kimia yang cukup banyak (Sumono 
dan Agustin, 2008). Adapun komponen kimia tersebut adalah 
minyak atsiri (sitral dan eugenol) sebanyak 0,05%, tanin dan 
flavanoid (Studiawan dan Santosa, 2005). Minyak atsiri 
merupakan salah satu hasil dari sisa proses metabolisme 
tanaman yang terbentuk karena adanya reaksi antara berbagai 
persenyawaan kimia dengan air. Minyak atsiri disintesis di 
dalam glandular cell yang terdapat pada jaringan tanaman. dan 
juga terbentuk dari pembuatan resin (resin duct). Minyak atsiri 
mengandung komponen campuran bahan-bahan hayati seperti 
aldehide, alkohol, ester, ketone, dan terpen yang merupakan 
sisa metabolisme tanaman. Variasi komposisi minyak atsiri 
disebabkan oleh perbedaan jenis tanaman penghasil, kondisi 
iklim, tanah tempat tumbuh, umur pemanenan, metode tepung 
yang digunakan, dan cara penyimpanan minyak (Aziz, Yuanita, 
dan Susanti, 2010). 
      Minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, 
pengharum, minuman, penyedap makanan dan pestisida. 
Komponen minyak atsiri dikelompokkan menjadi dua 
golongan berdasarkan unsur penyusunnya. Adapun golongan 
tersebut yaitu golongan hidrokarbon dan “oxygenated 
hydrocarbon” (hidrokarbon beroksigen). Golongan 
hidrokarbon terdiri atas unsur hidrogen (H) dan karbon (C) 
yang terdapat dalam bentuk terpen, parafin dan hidrokarbon 
aromatik, sedangkan golongan “oxygenated hydrocarbon” 
terdiri atas karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O), dan 
merupakan senyawa paling penting dalam minyak atsiri karena 
mempunyai aroma yang lebih harum (Sembiring dkk., 2003).  
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      Minyak atsiri dapat berfungsi sebagai antibakteri. 
Mekanisme kerja minyak atsiri sebagai antibakteri yaitu 
dengan cara mengganggu proses pembentukan membran atau 
dinding sel bakteri, akibatnya membran atau dinding sel  
tersebut tidak terbentuk atau apabila terbentukkpun keadaanya 
tidak sempurna (Azizah, 2004). Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa minyak atsiri, alkaloid dan flavonoid 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan 
Staphilococcus aureus (Dewanti dan Wahyudi, 2007).  
      Sitral merupakan kelompok senyawa terpen yang terdiri 
campuran isomer bioaktif nerol dan geraniol. Senyawa 
tersebut memiliki sifat antimikroba terhadap beberapa spesies 
mikroba (Aziz dkk., 2010). Menurut Ketaren (1985) disitasi 
oleh Aziz dkk. (2010) minyak atsiri eugenol merupakan 
minyak atsiri yang dihasilkan dari ekstraksi yang mempunyai 
bentuk cair, tidak berwarna, dapat berwarna coklat ketika 
kontak dengan udara dan mempunyai rasa yang getir. Struktur 
kimia dari eugenol yaitu CH2=CHCH2C6H3(OCH3)OH, 
struktur tersebut memungkinkan eugenol sebagai bahan dasar 
sintesis berbagai senyawa lain yang bernilai lebih tinggi 
seperti isoeugenol, eugenol asetat, isoeugenol asetat, benzil 
eugenol, benzyl isoeugenol, metil eugenol, eugenol metil eter, 
eugenol etil eter, isoeugenol metil eter, vanillin dan 
sebagainya. Senyawa eugenol serta senyawa turunannya 
tersebut mempunyai berbagai manfaat dalam berbagai industri, 
seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, minuman, rokok, 
pestisida nabati, perikanan, pertambangan, kemasan aktif dan 
industri kimia lainnya (Towaha, 2012). Senyawa eugenol 
mempunyai aktivitas farmakologi sebagai analgesik, 
antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, 
antispamosdik, antiemetik, stimulan, anastetik lokal. 
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Mekanisme antimikroba eugenol antara lain mengganggu 
fungsi membran sel, menginaktivasi enzim, menghambat 
sintesis kitin, sintesis asam nukleat dan protein serta 
menghambat produksi energi oleh ATP (adenosine 
triphosphate) (Pramod, Ansari and Ali, 2010). 
      Tanin merupakan senyawa polifenolik dengan bobot 
molekul yang tinggi dan mempunyai kemampuan mengikat 
protein. Tanin terdiri atas katekin, leukoantosiannin dan asam 
hidroksi yang masing-masing dapat menimbulkan warna bila 
bereaksi dengan ion logam (Widodo, 2002). Tanin memiliki 
aktivitas antibakteri dengan cara mempresipitasi protein. 
Presipitasi protein merupakan suatu keadaan dimana kelarutan 
suatu protein berkurang yang disebabkan oleh perubahan 
struktur kimia protein. Adapun akibat dari aktivitas antibakteri 
tanin adalah melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi 
enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik 
(Dewanti dan Wahyudi, 2007). 
      Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang 
terdapat pada tanaman hijau, kecuali alga. Flavonoid termasuk 
senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan 
mempunyai aktivitas bioaktif yang dapat berfungsi sebagai 
obat (Rohyami, 2008). Flavonoid dapat berfungsi sebagai 
antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks 
terhadap protein extraseluler yang mengganggu integritas 
membran sel bakteri (Dewanti dan Wahyudi, 2007). 
Mekanisme kerja Flavonoid sebagai antibakteri yaitu dengan 
cara berinteraksi secara langsung dengan DNA bakteri yang 
memiliki peranan penting dalam proses transkripsi dan 
duplikasi, sehingga akan mempengaruhi semua proses 
pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Interaksi tersebut akan 
mengakibatkan kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, 
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microsom dan lisosom. Selain itu, flavonoid juga mampu 
dalam memproduksi energi transduksi yang akan 
mempengaruhi sitoplasma bakteri dan memperlambat 
motilitasnya. Hal ini dikarenakan ion hidroksil dalam 
flavonoid secara kimiawi dapat mengubah senyawa organik 
dan transportasi nutrisi sehingga menyebabkan efek keracunan 
pada sel bakteri. Flavonoid pada Syzygium polyanthum Walp 
memiliki efek anti inflamasi dan dapat menyokong dinding 
pembuluh darah, oleh karena itu pendarahan dapat dihentikan. 
Mekanisme flavonoid sebagai anti inflamasi adalah melalui 
penghambatan sintesis prostaglandin dan merangsang 
hidroksilasi prolin (Sumono dan Agustin, 2008).  
 
2.2 Ayam Pedaging 
      Ayam pedaging merupakan salah satu komoditas 
peternakan sebagi sumber protein hewani yang dapat 
diandalkan (Kayadoe dan Hartini, 2009). Menurut Zulfanita 
dkk. (2011) ayam pedaging merupakan istilah yang digunakan 
untuk menyebutkan strain ayam yang dihasilkan dari budidaya 
teknologi yang mempunyai sifat ekonomis karena 
pertumbuhannya cepat, konversi pakan lebih efisien, dapat 
dipotong pada umur relatif muda, proses pemeliharaan lebih 
cepat dan efisien, serta menghasilkan daging yang berkualitas 
baik. Ayam pedaging merupakan sumber protein dengan harga 
yang relatif murah (Cohen, Ennaji, Bouchrif, Hassar and Karib, 
2007). 
      Ayam ras pedaging atau disebut juga broiler merupakan 
ayam yang dihasilkan dari persilangan bangsa-bangsa ayam 
yang mempunyai produktivitas yang tinggi, terutama untuk 
memproduksi daging. Waktu pemeliharaan ayam pedaging 
cukup singkat yaitu sekitar 5-6 minggu, ayam sudah dapat 
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dipanen dengan bobot hidup berkisar antara 1,7-2,0 kg (Putra, 
Natsir dan Osfar, 2013). Pertambahan bobot badan ayam 
pedaging pada umur satu minggu meningkat sebanyak tiga 
kali lipat dan ketika mencapai umur tiga minggu bobot 
badannya meningkat menjadi 11,5 kali dari bobot awal DOC. 
Pertambahan bobot badan tersebut akan sempurna apabila 
pakan yang diberikan mengandung nutrisi yang sesuai dengan 
kebutuhan ayam untuk pertumbuhan dan pembesaran sel 
(Zulfanita dkk., 2011). 
 
2.3 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Pemberian pakan pada ternak didasarkan oleh dua 
perangkat yaitu data kebutuhan zat-zat makanan dari spesies 
ternak yang disesuaikan dengan tujuan pemeliharaannya dan 
data komposisi zat-zat makanan dari bahan makanan yang 
tersedia bagi ternak (Tilman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 
Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, 2001). Menurut Siregar 
dan Mirwandhono (2004) pemberian pakan pada ayam 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 
pertumbuhan. Pemberian pakan harus dengan jumlah yang 
cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar diperoleh 
produksi ternak yang maksimum. Kandungan protein dan 
energi di dalam pakan harus disusun secara seimbang. Selain 
itu, kebutuhan vitamin dan mineral juga harus diperhatikan. 
      Ketaren (2010) menyatakan bahwa kebutuhan zat makanan 
pada unggas dipengaruhi oleh jenis unggas, bangsa, umur, fase, 
produksi dan jenis kelaminnya. Kebutuhan zat makanan ayam 
pedaging dapat dikelompokkan menjadi 2 fase yaitu starter 
(umur 0-3 minggu) dan finisher (umur 3-6 minggu). 
Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat makanan Periode 
Starter Finisher  

Energi Metabolis 
(Kkal/kg) 

3100 3200 

Protein Kasar (%) 23 20 
Lemak Kasar (%) 5-8 5-8 
Serat Kasar (%) 3-5 3-5 
Ca (%) 1,1 0,9 
P (%) 0,7-0,9 0,7-0,9 
K (%) 0,3 0,3 
Lysin (%) 1,20 1,09 
Metionin (%) 0,50 0,38 

Sumber: NRC (1994). 

2.4 Sistem Pencernaan Ayam Pedaging 
      Sistem pencernaan memiliki peranan yang sangat vital 
dalam mencerna zat makanan dari pakan untuk selanjutnya 
dilakukan penyerapan di dalam usus sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh tubuh (Kompiang, 2009). Pencernaan 
merupakan proses pengubahan pakan secara fisik dan kimia 
dalam saluran pencernaan ternak. Saluran pencernaan pada 
ternak unggas dimulai dari mulut, esofagus, tembolok (crop), 
proventrikulus, empedal (gizzard), usus halus, usus besar dan 
kloaka (Widodo, 2010). 

a. Mulut 
Unggas tidak mempunyai gigi tetapi mempunyai 
paruh untuk mengambil makanannya (Tilman dkk., 
2001). Menurut Widodo (2010) untuk membantu 
mendorong makanannya ke dalam esofagus, unggas 
menggunakan lidahnya yang kecil dan juga sambil 
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sesekali mengangkat dan menggerakkan kepalanya. Di 
dalam mulut unggas, saliva disekresikan oleh kelenjar 
maksilaris, palatini, pterigoidea dan mandibularis 
untuk membantu proses pencernaan. Produksi saliva 
pada unggas dewasa dapat mencapai 1-30 ml/jam. 
Saliva mengandung enzim amilase dalam konsentrasi 
yang rendah yang memiliki aktivitas sampai di 
tembolok dan gizzard (Yasin, 2010). Saliva pada 
unggas lebih berfungsi sebagai lubrikasi supaya pakan 
bisa turun ke esofagus, dikarenakan tidak adanya 
pencernaan mekanik yang berlangsung di dalam mulut 
(Widodo, 2010). 

b. Esofagus 
Esofagus merupakan salauran yang menghubungan 
mulut dengan tembolok, pada bagian ini sekresi 
mucus membantu melunakkan pakan agar mudah 
masuk ke dalam tembolok (Widodo, 2010).  

c. Tembolok 
Tembolok mempunyai fungsi untuk menampung 
pakan sementara (Yasin, 2010). Bentuk tembolok 
sangat dipengaruhi oleh jenis pakan yang dikonsumsi 
unggas (Widodo, 2010). Di dalam tembolok juga 
terdapat adanya aktivitas jasad renik yang penting di 
dalamnya untuk menghasilkan asam-asam organik 
(Tilman dkk., 2001). Menurut Yasin (2010) hasil akhir 
fermentasi jasad renik di dalam tembolok adalah asetat.   

d. Proventrikulus 
Proventrikulus atau disebut dengan lambung kelenjar 
merupakan lambung bagian terdepan pada unggas. 
Mukosa pada proventrikulus ketika telah berkembang 
sempurna akan menghasilkan getah lambung (HCL) 
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dan pepsin yang membantu proses pencernaan protein 
(Widodo, 2010). Di dalam proventrikulus makanan 
akan bercampur dengan getah lambung dan pepsin. 
Getah lambung akan membuat suasana di lambung 
menjadi asam dengan pH antara 1,0-2,0, sehingga 
proses pencernaan protein oleh enzim pepsin dapat 
berjalan dengan baik. Setelah terjadi pencampuran 
makanan dengan getah lambung, selanjutnya makanan 
tersebut akan menuju ke gizzard untuk digiling (Yasin, 
2010).  

e. Empedal (gizzard) 
Empedal merupakan tempat terjadinya pencernaan 
mekanik pada unggas. Empedal mililiki otot-otot yang 
keras yang dapat berkontraksi secara teratur untuk 
mengancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus 
sehingga dapat masuk ke dalam usus halus. 
Penghancuran makanan tersebut dibantu dengan 
adanya grit atau batu-batuan kecil yang biasanya 
dikonsumsi oleh ternak (Tilman dkk., 2001).  

f. Usus halus 
Anatomi usus halus dapat dibagi menjadi 3 bagian 
yaitu duodenum, jejunum dan ileum. Duodenum 
merupakan bagian usus yang menghubungkan dengan 
proventrikulus, jejunum merupakan usus bagian 
tengah, dan ileum merupakan bagaian yang 
menghubungkan dengan usus besar (Tilman dkk., 
2001). Duodenum dan jejunum merupakan tempat 
proses pencernaan zat makanan yang utama, 
sedangkan ileum merupakan tempat proses 
penyerapan zat makanan (Widodo, 2010). Ada empat 
sekresi yang masuk ke dalam usus halus yaitu cairan 
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duodenum, empedu, cairan pankreas, dan cairan usus. 
Duodenum memiliki kelenjar-kelenjar yang 
menghasilkan sekresi alkali yang masuk ke duodenum 
melalui saluran diantara vili. Cairan ini berfungsi 
sebagai pelincir dan melindungi duodenum dari 
suasana asam dari proventrikulus. Empedu 
mengandung garam kalium dan natrium dari getah 
empedu dan warna empedu. Kolesterol, musin dan 
empedu disimpan dalam kandung empedu sampai saat 
dibutuhkannya. Cairan pankreas dihasilkan oleh 
pankreas yang letaknya pada lengkung duodenum 
melalui ductus pankreatikus. Ketika getah lambung 
masuk ke dalam duodenum, epitel usus halus akan 
mengeluarkan hormon yang dapat masuk ke dalam 
pembuluh darah. Hormon ini dapat mengeluarkan 
sekresi sekretin yang merangsang pankreas untuk 
mengeluarkan cairan ion bikarbonat yang dapat 
menetralisir getah lambung. Akibatnya mukosa usus 
akan mengeluarkan hormon pankreozimin (Tilman, 
2001). 

g. Seka 
Seka merupakan saluran buntu. Bagian ini merupakan 
bagian yang penting bagi unggas dikarenakan 
merupakan tempat proses pencernaan fermentatif 
berlangsung (Widodo, 2010). 

h. Usus besar 
Unggas mempunyai usus besar yang sangat pendek 
(Tilman dkk., 2001). Usus besar memiliki fungsi 
utama untuk penyerapan air (Widodo, 2010). 
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i. Kloaka  

Kloaka merupakan tempat bertemunya saluran 
kencing dan kotoran sebelum keluar dari ven (Widodo, 
2010). 

j. Anus (ven) 
Anus (ven) merupakan bagian akhir dari saluran 
pencernaan unggas (Widodo, 2010). 

      Proses pencernaan pada ternak efektifitasnya sangat 
bergantung pada kondisi pH setiap bagian saluran pencernaan, 
dalam artian bahwa enzim dan produk yang disekresikan oleh 
saluran pencernaan mempunyai sifat yang sedemikian rupa 
terhadap pH, transit time, populasi dan jenis mikroba, 
viskositas digesta (Widodo, 2010). Lama waktu transit pakan 
dan pH pada bagian salurran pencernaan dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Lama waktu transit pakan dan pH pada bagian saluran 
pencernaan ayam pedaging 

Bagian saluran 
pencernaan 

Lama waktu 
transit (menit) 

pH 

Tembolok 
Proventrikulus dan 
gizzard 
Duodenum 
Jejenum 
Ileum 
Rectum 

50 
 

90 
5-8 

20-30 
50-70 

25 

5,50 
 

2,50-3,50 
5,00-6,00 
6,50-7,00 
7,00-7,50 

8,00 
Sumber: Gauthier (2005) disitasi oleh Widodo (2010). 
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2.4 Mikroflora Usus  
      Saluran pencernaan ternak unggas merupakan tempat 
hidup berbagai mikroflora yang segera terbentuk sesaat setelah 
ayam menetas (Abun, 2008). Mikroflora pada saluran 
pencernaan merupakan campuran dari bakteri, jamur, dan 
protozoa, tetapi bakteri adalah mikroorganisme yang dominan. 
Hal ini dikarenakan spesies bakteri yang berbeda memiliki 
preferensi substrat dan persyaratan pertumbuhan yang berbeda, 
komposisi kimia digesta, untuk sebagian besar menentukan 
komposisi komunitas mikroba dalam saluran pencernaan 
(Yegani and Corver, 2008).  
      Mikroba pada saluran pencernaan dapat dibagi dalam 
kelompok bakeri yang merugikan (patogen) dan bakteri yang 
menguntungkan (Yegani and Corver, 2008). Mikroorganisme 
patogen memiliki sifat yang merugikan karena mengganggu 
bahkan bisa menyebabkan penyakit bagi ternak, sedangkan 
mikroorganisme non patogen merupakan mikroorganisme 
yang membantu berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, 
seperti Fibidobacter, Lactobacillus dan sebagainya. 
Keberadaan mikroorganisme patogen selain ada di dalam 
tubuh secara alami, juga dikarenakan terbawa dari luar melaui 
pakan, udara (Widodo, 2010). Bakteri yang merugikan dalam 
saluran pencernaan dapat terlibat dalam infeksi yang bersifat 
lokal atau sistemik, pembusukan usus, dan pembentukan 
toksin. Beberapa mikroorganisme usus memiliki efek yang 
bermanfaat seperti memproduksi vitamin, menstimulasi sistem 
kekebalan tubuh melalui mekanisme non-patogen, dan 
menghambat pertumbuhan dan pembentukan kelompok 
mikroba yang berbahaya (Yegani and Corver, 2008). 
      Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan 
unggas akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan ternak. 
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Ketidakseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan 
ternak dapat disebabkan karena terjadi kolonisasi bakteri 
patogen atau adanya mikroflora yang mengganggu kinerja 
ternak (Haryati, 2011). Menurut Lu et al. (2003) bakteri pada 
saluran pencernaan memegang peranan yang penting dalam 
kesehatan ternak melalui efeknya pada morfologi saluran 
pencernaan, penyerapan nutrisi, patogenesis penyakit usus, 
dan respon imun. Mikroflora diyakini untuk melindungi 
kolonisasi pada usus terhadap patogen dan untuk merangsang 
respon imun. Bakteri usus terutama bertanggungjawab untuk 
menurunkan jumlah produksi mukus oleh sel goblet di dalam 
usus. 
      Mikroflora yang memiliki peran dalam menyokong 
kesehatan ternak terdiri dari berbagai macam spesies 
mikroorganisme seperti Lactobaccilus, Bifidobacterium dan 
Bacteroides yang sebagian besar merupakan mikroorganisme 
predominan, 90% dari semua mikroorganisme tersebut 
tergolong flora. Kelompok lainnya yaitu Enterobactericeae, 
Enterococcus, dan Clostridium. Rasio jumlah mikroorganisme 
dalam kelompok bakteri tersebut adalah penting untuk 
menjaga kesehatan ternak (Abun, 2008). Populasi bakteri 
pencernaan akan berubah sesuai dengan umur ayam dan pakan, 
serta oleh banyak faktor dari lingkungan. Akibatnya, stres 
metabolik yang berhubungan dengan komposisi dalam pakan 
dan lingkungan dan manajemen stressor dapat mempengaruhi 
keseimbangan jumlah komponen mikrobiologis pada saluran 
pencernaan, mempengaruhi pertumbuhan, konversi pakan, 
kesehatan dan kesejahteraan pada ayam (Proietti, Bosco, 
Hilbert, Franciosini, and Castellini. 2009). Jumlah koloni 
mikroflora usus (ileum) ayam pedaging dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
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Tabel 3. Jumlah koloni mikroflora usus (ileum) ayam 
pedaging 

No Mikroflora Jumlah Koloni (log 
cfu/ml) 

1. Bakteri Asam Laktat (BAL) 5,83 
2. Escherichia coli  3,40 
3. Salmonella sp. 3,61 

Sumber: Putra dkk. (2013). 
  
2.5.1 Bakteri Asam Laktat (BAL) 
      Bakteri asam laktat merupakan bakteri dalam kelompok 
gram positif, tidak memiliki spora, bentuknya bulat maupun 
batang, dan menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir 
utama selama memfermentasi karbohidrat (Khalid, 2011). 
Bakteri asam laktat terbagi menjadi delapan genus antara lain 
Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus, 
Enterococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium dan 
Corinobacterium. Lactobacillus merupakan salah satu genus 
yang menjadi anggota dari bakteri asam laktat. Bakteri ini 
dapat menurunkan pH usus dan menurunkan pertumbuhan 
Escherichia coli dengan cepat. Bakteri asam laktat tumbuh 
pada kisaran pH 3,0-8,0 (Hardiningsih dan Nurhidayat, 2006).  
Bakteri asam laktat dapat tumbuh pada suhu 10-45 oC (Khalid, 
2011). 
      Bakteri asam laktat dapat menghasilkan enzim Bile Salt 
Hydrolase dan enzim lipase. Enzim Bile Salt Hydrolase dapat 
menurunkan kadar kolesterol, sedangkan enzim lipase 
memiliki peranan untuk menurunkan trigliserida karena 
memiliki kemampuan dalam memutuskan asam lemak rantai 
panjang menjadi asam lemak rantai sedang dan rantai pendek 
sehingga mudah diserap dalam usus. Selain itu bakteri asam 
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laktat juga dapat berfungsi untuk memelihara kesehatan dan 
meningkatkan daya tahan tubuh ternak (Saputri, 2012). Bakteri 
asam laktat memproduksi berbagai senyawa seperti asam 
organik, diasetil,  hidrogen peroksida, dan bakteriosin sebagai 
hasil dari fermentasi karbohidrat. Bakteriosin merupakan 
senyawa berprotein yang memiliki antivitas antimikroba 
(Savadogo, Ouattara, Bassole, and  Traore, 2004). Bakteri 
asam laktat dalam saluran pencernaan tumbuh normal dalam 
saluran intestin dan akan memberikan manfaat positif yang 
penting bagi kesehatan tubuh ternak. Adapun manfaatnya 
yaitu melalui kemampuannya dalam menekan pertumbuhan 
bakteri patogen intestin penyebab diare, serta menstimulasi 
sistem imun tubuh (Maunatin dan Khanifa, 2012). 
 
2.5.2 Escherichia coli 
      Escherichia coli merupakan golongan bakteri gram negatif 
yang berbentuk batang pendek, karakteristiknya fakultatif 
anaerob dan tumbuh baik pada agar MacConkey. Koloni 
bakteri ini pada agar MacConkey memiliki bentuk bulat dan 
cembung, karakteristiknya yaitu dapat memfermentasikan 
laktosa dan beberapa strain Escherichia coli bersifat 
menghemolisis darah (Dewanti dan Wahyudi, 2011).  
      Escherichia coli adalah bakteri yang tidak memiliki kapsul, 
umumnya mempunyai fimbriae, bersifat motil atau nonmotil 
dengan flagella, berukuran lebar 1-1,5 μm dan panjang 2-6 μm, 
tunggal atau berpasangan, suhu optimal untuk pertumbuhan 37  

oC, namun dapat tumbuh pada suhu dengan kisaran 15-45 oC 
dan nilai aw optimum untuk pertumbuhannya adalah 0,96. 
(Willshaw et al., 2000). Menurut Nuraeni, Wibisono dan 
Indrial (2000) disitasi oleh Faridz, Hafiluddin, dan Anshari 
(2007) bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang dapat 
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tumbuh pada pH minimum 4 dan maksimum 9. Escherichia 
coli merupakan flora yang secara normal terdapat pada saluran 
pencernaan ternak dan manusia. Strain Escherichia coli 
O157:H7 memiliki karakteristik patogen yang dapat 
mengakibatkan terjadinya infeksi dan foodborne deseas. Strain 
ini menghasilkan shiga toxin (Cahyono, Padaga dan Sawitri, 
2013).     
      Escherichia coli merupakan agensia primer maupun 
sekunder penyebab infeksi pada hewan. Bakteri ini dibagi 
menjadi dua kelompok berdasarkan penyakit yang 
ditimbulkannya yaitu Escherichia coli yang mempunyai 
karakteristik oportunistik dan enteropatogenik 
(enterotoksigenik). Beberapa galur bakteri ini mempunyai 
kemampuan untuk masuk ke dalam mukosa usus halus. Galur 
enterotoksigenik dapat menghasilkan dua macam enterotoksin 
yaitu toksin yang tahan panas (ST) dan toksin yang tidak tahan 
panas (LT). Pembentukan kedua toksin ini diatur oleh plasmid 
Escherichia coli yang menghasilkan enterotoksin, bakteri ini 
tidak memiliki kemampuan untuk menembus mukosa usus, 
namun toksin yang dihasilkan akan diserap oleh sel epitel. 
Bakteri Escherichia coli memiliki struktur antigen O (somatik), 
K (kapsel) dan H (flagela). Bakteri ini pada unggas dapat 
menyebabkan penyakitr koliseptimia akut, serositis 
fibrinopurulenta, dan koligranuloma (penyakit hjarre yang 
merupakan penyakit kronis dengan ditandai pembentukan 
granuloma pada dinding usus, hati dan paru-paru) (Lay dan 
Hastowo, 2000). 
 
2.5.3 Salmonella sp. 
       Salmonella merupakan mikroorganisme yang memiliki 
ukuran relatif kecil yaitu sekitar 0,7-1,5 x 2,0-5,0 μm, 
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golongan gram negatif, berbentuk batang, tidak berspora dan 
termasuk ke dalam golongan kelas Enterobacteriaceae. 
Mikroorganisme Salmonella dapat menyebabkan penyakit 
tipus maupun paratipus yang dikenal dengan penyakit 
Salmonellosis, dimana penyebaran infeksi dari 
mikroorganisme ini yaitu melalui kotoran ternak maupun 
manusia (Jay, Loessner, and Golden, 2005). 
      Salmonella merupakan bakteri yang habitat utamanya pada 
saluran pencernaan ternak dan manusia. Salmonella juga dapat 
ditemukan pada air yang telah terkontaminasi bakteri ini. 
Salmonella dapat tumbuh pada suhu dengan kisaran 5-47 oC, 
dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya yaitu 35-37 oC. 
Selain itu, bakteri ini juga dapat tumbuh pada pH 4,1-9,0, 
dengan pH optimum 6,5-7,5. Salmonella akan mati secara 
perlahan apabila pH tempat tumbuhnya berada dibawah 4,0 
dan diatas 9,0. Salmonella bersifat anaerobik fakultatif (Jay et 
al., 2005). 
      Infeksi yang ditimbulkan bakteri Salmonella dapat terjadi 
melalui ingesta. Galur yang masuk ke dalam saluran 
pencernaan akan diambil makrofag, kemudian diedarkan 
melalui sistem limfe, pada ternak terlihat bentuk septikimia 
dan enteritis akut, subakut dan kronis, namun ada juga yang 
bersifat carier tidak menunjukkan gejala. Patogenesis 
Salmonella terjadi melalui 3 tahapan yaitu kolonisasi usus, 
perasukan lapisan epitel usus dan penggertakan pengeluaran 
cairan. Kolonisasi Salmonella  pada usus dapat dihambat oleh 
mikroba fusiform yang menghasilkan asam organik. Selain itu 
mikroflora normal pada saluran pencernaan juga dapat 
menghambat penempelan bakteri ini ke usus. Gerak peristaltik 
usus yang menurun akan memudahkan bakteri ini untuk 
berkolonisasi di usus. Salmonella masuk dalam usus melalui 
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vili-vili dari ileum dengan cara melewati lapisan “brush border’ 
sehingga dapat masuk ke dalam sel tanpa membunuh sel. 
Selanjutanya bakteri ini akan berkembang biak dan 
menginfeksi sel lainnya hingga terperangkap dalam kelejar 
limfe (Lay dan Hastowo, 2000). 
      Beberapa jenis Salmonella yang dapat menyebabkan 
penyakit pada ayam yaitu Salmonella gallinarum penyebab 
pengakit tifoid ayam, Salmonella pullorum penyebab berak 
kapur dan Salmonella typhimurium penyebab paratipoid. 
Infeksi Salmonella pullorum diawali pada induk ayam yang 
positif terinfeksi dan selanjutanya telur yang dihasilkan oleh 
induk tersebut akan mengandung Salmonella. Bakteri ini dapat 
menyebabkan diare pada anak-anak ayam yang baru ditetaskan 
dari telur yang terinfeksi Salmonella, sehingga sering 
menyebabkan anak ayam tersebut mati, sedangkan pada anak 
ayam yang dapat bertahan maka Salmonella akan tinggal di 
dalam sumsum tulang sampai anak ayam menjadi dewasa 
yang kemudian akan dibawah oleh darah menuju ke ovari. 
Gejala gastroenteritis yang ditimbulkan biasanya ringan dan 
berlangsung tidak terlalu lama (Lay dan Hastowo, 2000). 



29 
 

BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
      Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 
25 Desember 2014 - 28 Januari 2015 di peternakan milik 
Bapak Bakri yang beralamat di Dusun Karangmloko, Desa 
Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis 
proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 
Malang. Analisis mikroflora usus dilakukan di Laboratorium 
Mikrobiologi  Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, 
Malang. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 
      Penelitian ini menggunakan Day Old Chick (DOC) strain 
Lohman MB 202 yang diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed 
Indonesia sebanyak 80 ekor dan tidak dibedakan jenis 
kelaminnya (unsexed). Rataan bobot badan DOC yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 39,29±2,75 g (Lampiran 
2) dengan nilai koefisien keragaman 6,99 ± 2,75 %. Proses 
pemeliharaan dilakukan selama 35 hari dengan rataan suhu di 
dalam kandang berkisar 28,63-29,23 0C dan kelembaban 
berkisar 79,34-86,03%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Lampiran 1.  
 
3.2.2 Kandang dan Peralatan 
      Kandang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
kandang litter dengan ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 70 
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x 70 x 70 cm. Kandang yang digunakan dibagi menjadi 20 
petak, dimana setiap petak ditempatkan 4 ekor ayam pedaging. 
Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat 
minum, lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai penerang 
dan pemanas. Saat masa brooding dilengkapi dengan empat 
buah lampu listrik. Pengukuran suhu dan kelembaban di dalam 
kandang menggunakan thermometer dan hygrometer. Adapun 
bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah  

1. 4 buah lampu 60 watt sebagai pemanas brooder pada 
periode starter. 

2. Lampu listrik 25 watt sebanyak 20 buah untuk 
penerangan setelah masa brooding. 

3. Thermometer dan hygrometer untuk mengukur suhu 
dan kelembaban dalam kandang, 

4. Timbangan, koran, alat pembersih kandang, gunting, 
plastik, pisau dan baskom. 

5. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan tepung 
daun salam meliputi oven, mesin grinding dan 
timbangan.  

6. Analisis proksimat bahan pakan menggunakan 
seperangkat alat analisis proksimat. 

7. Peralatan untuk pemotongan ayam dan pengambilan 
sampel usus meliputi pisau potong, pisau bedah, 
benang, pot film dan box es. 

8. Analisis jumlah mikroflora usus ayam menggunakan 
peralatan seperti timbangan analitik, tabung reaksi 15 
ml, gelas ukur 500 ml, cawan petri, pipet mikro 10 ml, 
Erlenmeyer 500 ml, autoclave, water bath, oven 
vacuum, dan Stuart Scientific Colony Counter. 
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9. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, 
kamera, dan laptop. 
 

3.2.3 Tepung Daun Salam 
      Tepung daun salam diperoleh dari Dinas Kesehatan UPT. 
Materia Medika kota Batu dengan harga Rp. 75.000/kg. 
Tepung daun salam yang digunakan dalam penelitian ini 
dibuat dari daun salam tua dengan umur panen 90 hari, 
dikarenakan selama ini pemanfaatan daun salam hanya sebatas 
pada daun yang masih muda (sebagai penyedap masakan), 
sedangkan daun salam tua tidak dimanfaatkan. Secara kasat 
mata daun salam tua dapat dibedakan dengan daun yang masih 
muda, daun salam tua terletak pada 10 ranting kebawah, 
berwarna hijau gelap dibandingkan dengan daun salam muda. 
1 kg daun salam segar dapat menghasilkan 350 g tepung daun 
salam. Tepung daun salam yang dibutuhkan selama penelitian 
ini sebanyak 5 kg. Proses pembuatan tepung daun salam 
adalah menggunakan metode Wiryawan dkk. (2007). Adapun 
beberapa tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan pembuatan tepung daun salam 

 
 

Dioven 60 oC selama 24 jam 

Tepung daun salam (350 g) 

Digiling hingga menjadi tepung 

Bahan pakan perlakuan dalam penelitian 

Dicuci bersih dan ditiriskan 

Dicacah dan dilayukan selama 48 jam 
 

Daun tua  Daun muda 

Dipisahkan dari ranting (1 kg berat segar) 

Tanaman salam 

Daun Batang 
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3.2.4 Media Perhitungan TPC (Total Plate Count) 
      Media yang digunakan untuk perhitungan TPC mikroflora 
usus yaitu media MRSA (de Mann Rogosa Sharpe Agar) 
untuk uji BAL, media VRBA (Violet Red Bile Agar) untuk uji 
Enchericia coli, dan media BSA (Bismuth Sulfite Agar) untuk 
uji Salmonella sp. 
 
3.2.5 Pakan Penelitian 
      Pakan penelitian yang digunakan merupakan pakan basal 
yang disusun berdasarkan kebutuhan ayam pedaging menurut 
NRC (1994). Pakan penelitian dibagi menjadi dua yaitu pakan 
untuk periode starter (0-21 hari) dan finisher (22-35 hari). 
Pakan yang digunakan untuk periode starter merupakan pakan 
basal yang tersusun dari jagung, bungkil kedelai, MBM, CGM, 
tepung kerang, premix dan garam sedangkan pakan untuk 
periode finisher merupakan pakan basal yang tersusun dari 
jagung, bekatul, bungkil kedelai, MBM, CGM, tepung kerang, 
minyak kelapa, premix dan garam yang kemudian 
ditambahkan tepung daun salam sesuai dengan perlakuan. 
Kandungan zat makanan bahan pakan perlakuan yang 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 4. Adapun komposisi dan 
kandungan zat makanan pakan basal dapat dilihat pada Tabel 5, 
sedangkan hasil perhitungan kandungan zat makanan pakan 
perlakuan seperti yang tertera pada Tabel 6. 

 

 

 



34 
 

Tabel 4. Kandungan zat makanan bahan pakan perlakuan 
Bahan Pakan EM 

(Kka/kg) 
PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Ca 
(%) 

P  
(%) 

Lisin 
(%) 

Metionin
(%) 

Jagung1) 3370 8,6 3,9 2 0,02 0,1 0,24) 0,184) 
Bekatul2) 1970 11,39 16,4 11,17 - - 0,774) 0,294) 
Bk. kedelai3) 2240 45 0,9 6 0.32 0,29 0,24 0,2 
MBM4) 2190 52 10 2,8 10 - 2,61 0,69 
CGM4) 4553,91 19,75 11,35 21,5 - 0 - - 
Tp. Kerang 4) - - - - 37 12 - - 
Minyak kelapa1) 8600 - 100 - - - 0,64 0,29 
Garam4)  - - - - - - - - 
Premix4) - - - - 25 - 0.3 0.4 
Tp. daun salam 5) 3221,008* 13,53 4,76 23,54 0,716) 1,136) - - 

 

Sumber: 1) NRC (1994) 
 2) Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, Non 

Ruminansia dan Industri Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran 
Bandung (2007) 

 3) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan,    
Universitas Brawijaya Malang (2013) 

 4) Disnak Jatim Prov. (2014) 
 5) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan,    
Universitas Brawijaya Malang (2014) 

 6) Wiryawan dkk. (2007) 
 * EM menggunakan perhitungan 70% dari GE 

(Patrick and Schaible, 1990)  
  Premix: metionin, lisin, choline, multi vitamin, 

micro mineral, multi enzim, mcp, carier. 
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Tabel 5. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal 

Bahan Pakan Komposisi (%) 
0-21 hari 22-35 hari 

Jagung 60 60 
Bungkil kedelai 28 24,5 
Bekatul - 3 
MBM 7 6,125 
CGM 3 2,625 
Tepung Kerang 0,8 0,7 
Minyak kelapa - 2 
Premix 1 0,875 
Garam 0,2 0,175 
Jumlah 100 100 

Perhitungan zat makanan pakan basal  
Energi metabolis 
(Kkal/kg)  

2939,12 3055,58 

PK (%)  21,99 20,23 
LK (%)  3,63 5,96 
SK (%)  3,72 3,74 
Ca (%)  1,35 1,18 
Ptersedia (%) 0,59 0,53 
Lisin 0,37 0,38 
Metionin 0,22 0,22 

Perhitungan pakan menggunakan MS. Excel 
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Tabel 6. Kandungan zat makanan pakan perlakuan periode 
starter dan finisher 

Zat 
Makanan 

Pakan perlakuan periode starter 
P0 P1 P2 P3 P4 

EM 
(Kkal/kg) 

2939,12 2941,94 2944,76 2947,58 2956,03 

PK (%) 21,99 21,91 21,82 21,74 21,48 
LK (%) 3,63 3,64 3,65 3,66 3,70 
SK (%) 3,72 3,92 4,12 4,31 4,91 
Ca (%) 1,35 1,34 1,34 1,33 1,31 
P tersedia (%) 0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 
Lisin 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 
Metionin 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 

Zat 
Makanan 

Pakan perlakuan periode finisher 
P0 P1 P2 P3         P4 

EM 
(Kkal/kg) 

3055,58 3057,23 3058,89 3060,54 3062,20 

PK (%) 20,23 20,16 20,09 20,03 19,96 
LK (%) 5,96 5,95 5,94 5,92 5,91 
SK (%) 3,74 3,94 4,14 4,33 4,53 
Ca (%) 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 
P tersedia (%) 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 
Lisin 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 
Metionin 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 

Keterangan: berdasarkan perhitungan menggunakan program 
MS. Excel 

 
3.3 Metode Penelitian 
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 
masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali, sehingga 
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terdapat 20 unit percobaan, setiap 1 unit percobaan terdiri dari 
4 ekor ayam. Perlakuan yang diberikan adalah  

P0 = Pakan basal tanpa penambahan tepung daun salam 
P1 = Pakan basal  + tepung daun salam 1% 
P2 = Pakan basal + tepung daun salam 2% 
P3 = Pakan basal + tepung daun salam 3% 
P4 = Pakan basal + tepung daun salam 4% 

Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 
 
3.4 Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 
      Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan 
sebelum penelitian dilaksanakan. Adapun tahapan 
persiapan yang dilakukan antara lain: mempersiapkan 
kandang dan peralatan sebelum DOC datang, melakukan 
sanitasi kandang, penataan dan pelabelan kandang 
sesuai dengan perlakuan yang digunakan, penataan litter 
(sekam dan koran) dan pemasangan lampu sebagai 
sumber penerangan. 
      Persiapan kandang dilakukan dengan membersihan 
kandang menggunakan sapu, kemudian dilakukan 
penyiraman dengan air detergen. Setelah itu, kandang 
disucihamakan menggunakan formalin sebanyak 1 
sendok takar (10 ml) dalam 5 liter air. Kandang diberi 
kapur dengan dosis 150 g/m2. Setiap petak kandang 
diberi alas sekam dengan ketebalan 5-7 cm kemudian 
disemprot dengan desinfektan ke seluruh bagian ruangan.  
      Persiapan sebelum DOC datang dimulai dengan 
memasang koran pada kandang brooding seluas 2 m2, 
kemudian menambahkan lampu 60 watt sebanyak 4 
buah. Lampu dinyalakan ± 2 jam sebelum DOC datang. 
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Air minum yang sudah ditambahkan dengan gula 
disiapkan ke dalam kandang brooding sebelum DOC 
dimasukkan dalam kandang. Ketika DOC datang, DOC 
dikeluarkan dari box, kemudian dilakukan penimbangan 
untuk mengetahui bobot badan awal. Setelah air gula 
habis DOC diberi pakan yang ditempatkan pada baby 
chick feeder. Pakan dan air minum diberikan secara ad 
libitum. 

b. Pemeliharaan minggu I 
      Lampu dinyalakan selama 24 jam sampai ayam 
berumur satu minggu dengan mencatat suhu dan 
kelembaban dalam kandang secara rutin. Tirai dibuka 
setiap pagi dan ditutup setiap sore. Ayam divaksinasi 
pada hari ketiga dengan vaksin ND I yang diberikan 
melalui tetes mata. 

c. Pemeliharaan minggu II 
      Tempat pakan dan minum  diganti  dengan yang 
digantung. Lampu dinyalakan pada malam hari untuk 
penerangan. Ayam ditimbang pada akhir minggu untuk 
mengetahui pertambahan bobot badan. Ayam 
divaksinasi pada hari ke-10 dengan vaksin gumboro 
yang diberikan melalui tetes mata. 

d. Pemeliharaan minggu III 
      Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. Tirai 
setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Ayam 
ditimbang pada akhir minggu untuk mengetahui 
pertambahan bobot badan. Sisa pakan ditimbang untuk 
mengetahui konsumsi pakan setiap minggunya. Vaksin 
ND II diberikan pada  hari  ke-21 melalui  air minum. 
Sebelum divaksinasi ayam dipuasakan terlebih dahulu 
dari air minum selama dua jam, sedangkan pakan tetap 
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diberikan. Ayam pindahkan ke dalam 20 petak kandang 
pada hari ke-15 dengan kapasitas masing-masing petak 
sebanyak 4 ekor dan selanjutnya ayam diberi pakan 
perlakuan. Pemberian pakan dan air minum dilakukan 
secara ad libitum. 

e. Pemeliharaan minggu IV dan V 
      Lampu dinyalakan pada malam hari. Tirai dibuka 
setiap pagi dan ditutup setiap sore. Setiap minggunya 
ayam ditimbang untuk mengetahui tingkat pertambahan 
bobot badan. Sisa pakan ditimbang setiap minggunya 
untuk mengetahui tingkat kosumsi pakan. Setelah ayam 
berumur 35 hari dilakukan pemotongan dan 
pengambilan sampel usus. 

f. Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel Usus 
      Tahap pemotongan dilakukan ketika ayam mencapai 
umur panen (35 hari). Penimbangan bobot badan akhir 
dilakukan pada setiap petak kandang perlakuan dan 
ulangannya, kemudian dihitung rataan bobot badannya. 
Ayam yang memiliki bobot badan yang mendekati 
rataan bobot panen merupakan ayam yang akan 
dipotong dan diambil sampel ususnya. Proses 
pemotongan dilakukan menurut Soeparno (2005) yaitu 
dengan memotong tiga saluran yang meliputi arteri 
karotis, vena jugularis dan esofagus. Pada tahap 
pemotongan darah harus keluar sebanyak mungkin. 
Setelah ayam dipotong dilakukan pemisahan tembolok 
dan trakea serta pembersihan bulu di area rongga dada 
dan kloaka, kemudian dilakukan pembukaan rongga 
badan dari kloaka ke tulang dada. Selanjutnya dilakukan 
pengeluaran organ dalam dan pemisahan masing-masing 
bagian. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel ileum 
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yang berbatasan dengan persimpangan ileum dan seka 
(ileo caecal junction) sepanjang 5 cm dengan cara 
mengikat pada masing-masing ujungnya dengan benang 
jahit, setelah dilakukan pengikatan sampel usus 
dipotong dengan gunting. Selanjutnya sampel usus 
tersebut dimasukkan dalam pot film dan disimpan dalam 
box es. 

g. Pengujian Jumlah Mikroflora Usus 
      Tahapan pengujian mikroflora usus dilakukan 
dengan perhitungan TPC (Total Plate Count). Adapun 
tahapan perhitungan TPC untuk masing-masing jenis 
mikroba usus adalah 

1. Pembuatan media yang digunakan yaitu media 
MRSA (de Mann Rogosa Sharpe Agar) untuk uji 
BAL, media VRBA (Violet Red Bile Agar) untuk 
uji Escherichia coli, media BSA (Bismuth Sulfite 
Agar)) untuk uji Salmonella sp. 
Ø Media MRSA (de Mann Rogosa Sharpe 

Agar) sebanyak 46,5 g dilarutkan ke 
dalam aquades kemudian dicampur 
sampai homogen. Setelah itu, dimasukkan 
ke dalam erlenmeyer 250 ml, kemudian 
ditutup dengan kapas dan dibungkus 
dengan kertas kraft. Selanjutnya 
disterilisasi dengan menggunkan 
autoclave dengan suhu 121 oC dengan 
tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit, 
kemudian diletakkan di dalam water bath 
agar tidak mengeras. 

Ø Media VRBA (Violet Red Bile Agar) 
sebanyak 60 g dilarutkan ke dalam 750 ml 
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aquades, kemudian dicampur sampai 
homogen. Setelah itu, dimasukkan ke 
dalam erlenmeyer 250 ml, kemudian 
ditutup dengan kapas dan dibungkus 
dengan kertas kraft. Selanjutnya 
diletakkan di dalam water bath agar tidak 
mengeras. 

Ø Media BSA (Bismuth Sulfite Agar) 
sebanyak 46,5 g dilarutkan ke dalam 750 
ml aquades kemudian dicampur sampai 
homogen. Setelah itu dimasukkan ke 
dalam erlenmeyer 250 ml, kemudian 
ditutup dengan kapas dan dibungkus 
dengan kertas kraft. Selanjutnya 
disterilisasi dengan menggunkan 
autoclave dengan suhu 121 oC dengan 
tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit, 
kemudian diletakkan di dalam water bath 
agar tidak mengeras. 

2. Pembuatan larutan pengencer 
      Larutan peptone dibuat dengan cara 
melarutkan 1 g peptone dalam 1 liter aquades, 
sehingga diperoleh larutan peptone 0,1%. 
Selanjutnya larutan peptone tersebut dimasukkan 
dalam tabung reaksi sebanyak 9 ml dengan 
menggunakan pipet volum 10 ml, kemudian 
tabung reaksi disumbat dengan kapas dan 
dibungkus dengan kertas kraft. Selanjutnya 
distrerilisasi menggunkan autoclave dengan suhu 
121oC dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15 
menit. 
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3. Sterilisasi alat dan media 
      Sterilisasi alat dan media dikerjakan secara 
fisik dengan menggunakan uap panas bertekanan 
yaitu dengan cara memasukkan alat dan media ke 
dalam autoclave dengan suhu 121 oC dan tekanan 
1,5 atmosfer selama 15 menit. 

4. Penyediaan dan penanaman sampel 
      Penyediaan dan penanaman sampel dilakukan 
secara aseptik. Penyediaan sampel ileum 
dilakukan dengan metode pengenceran sebagai 
berikut ini: 
Ø Pengenceran 10-1   

Dibuat dengan cara memasukkan sampel 
cair yang terdapat di dalam ileum 
sebanyak 1 ml atau 1 g ke dalam tabung 
reaksi yang berisi 9 ml peptone 0,1%, 
kemudian dikocok  sampai homogen. 

Ø Pengenceran 10-2  
Dibuat dengan cara memasukkan sampel 
cair yang terdapat di dalam ileum ke 
dalam tabung reaksi pertama yang berisi 9 
ml peptone 0,1% hingga pengenceran 10-5  
kemudian  dikocok sampai homogen. 

      Penanaman dilakukan dengan cara mengambil 
sampel larutan sebanyak 1 ml dengan 
menggunakan pipet mikro dari tiap-tiap tabung 
pengenceran ke masing-masing cawan petri. 
Selanjutnya dilakukan penuangan agar pada 
masing-masing pengenceran sesuai dengan bakteri 
yang akan diuji, kemudian cawan petri diputar 
menyerupai angka delapan agar sampel di dalam 
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media dapat menyebar, dan setelah mengeras 
diinkubasi pada suhu 37 oC selama 72 jam dengan 
posisi cawan terbalik. Jika sudah tampak adanya 
pertumbuhan maka dilakukan pewarnaan gram 
dan perhitungan koloni dengan Colony Counter. 
      Penentuan hasil pengujian jumlah koloni 
bakteri yang dianalisis dalam penelitian ini 
mengacu pada Standar Plate Count (SPC) yang 
digunakan untuk melaporkan hasil analisis 
mikrobiologi menurut Fardiaz (1992) sebagai 
berikut: 
1. Cawan yang dipilih dan dihitung harus 

mengandung jumlah koloni antara 30 dan 300. 
2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu, 

jumlah koloninya meragukan untuk dapat 
dihitung satu koloni, karena merupakan suatu 
kumpulan koloni yang besar. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat 
sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu 
koloni, 

sedangkan cara pelaporan dan perhitungan koloni 
adalah sebagai berikut: 
1. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua 

angka yaitu angka pertama sebagai satuan dan 
angka kedua sebagai desimal. 

2. Jika pada semua pengenceran dihasilkan 
kurang dari 30 koloni pada cawan petri, 
berarti pengenceran yang dilakuan terlalu 
tinggi, oleh karena itu, jumlah koloni pada 
pengenceran terendah yang dihitung.  
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3. Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih 
dari 300 koloni pada cawan petri, berarti 
pengenceran yang dilakukan terlalu rendah, 
oleh karena itu, jumlah koloni pada 
pengenceran tertinggi yang dihitung. 

4. Jika pada cawan petri dari dua pengenceran 
dihasilkan koloni dengan jumlah antara 30 
dan 300, dan perbandingan antara hasil 
tertinggi dan terendah dari kedua pengencean 
tersebut lebih kecil atau sama dengan dua, 
dilaporkan rataan dari kedua nilai tersebut 
dengan memperhitungkan faktor 
pengencerannya. Jika perbandingan antara 
hasil tertinggi dan terendah lebih besar dari 
dua, yang dilaporkan hanya yang terkecil. 

5. Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per 
pengenceran, data yang diambil harus dari 
kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil 
salah satu, oleh karena itu, harus dipilih 
tingkat pengenceran yang menghasilkan 
kedua cawan duplo dengan koloni diantara 30 
dan 300 (Fardiaz, 1992). 

 
3.5 Variabel Penelitian 
      Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu: 

1. Bakteri Asam Laktat (BAL) (log cfu/ml) 
Perhitungan jumlah koloni bakteri asam laktat 
berdasarkan metode perhitungan jumlah koloni bakteri 
menurut Fardiaz (1992) dengan rumus sebagai 
berikut: 
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Koloni per ml atau per g 
= Jumlah koloni per cawan x 1

Faktor pengenceran
 

 
2. Escherichia coli (log cfu/ml) 

Perhitungan jumlah koloni bakteri berdasarkan metode 
perhitungan jumlah koloni bakteri menurut Fardiaz 
(1992) dengan rumus sebagai berikut: 
Koloni per ml atau per g  
= Jumlah koloni per cawan x 1

Faktor pengenceran
 

 
3. Salmonella sp. (log cfu/ml) 

Perhitungan jumlah koloni bakteri Salmonella sp. 
berdasarkan metode perhitungan jumlah koloni bakteri 
menurut Fardiaz (1992) dengan rumus sebagai 
berikut: 
Koloni per ml atau per g  
= Jumlah koloni per cawan x 1

Faktor pengenceran
 

3.6 Analisis Data 
      Data hasil penelitian ditransformasi logaritma dan 
selanjutnya ditabulasi dengan program MS. Excel. Menurut 
Gaspersz (2006) transformasi logaritma memiliki kegunaan 
untuk mengubah skala pengukuran asal ke dalam skala 
logaritma sehingga membuat analisis data menjadi lebih sahih. 
Transformasi logaritma lebih tepat digunakan untuk data yang 
mempunyai simpangan baku proporsional terhadap nilai 
tengah data atau apabila pengaruh perlakuan bersifat 
multiplikatif. Setelah ditransformasi logaritma, data hasil 
penelitian selanjutnya dianalisis statistik dengan Analisis 
Varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 
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terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila terdapat 
perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s. Menurut Steel dan Torrie (1993) model 
matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah 
sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + Єij 
Keterangan : 
Yij  : Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
μ  : Rataan umum 
τi  : Efek perlakuan ke-i 
Єij  : Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
i : 1, 2, 3, 4, 5 
j : 1, 2, 3, 4 
 
3.7 Tata Letak Kandang Penelitian 
      Pengacakan kandang dalam penelitian untuk setiap 
percobaan harus dilakukan secara objektif dalam 
penempatannya, sehingga setiap unit percobaan memiliki 
peluang yang sama untuk diberi perlakuan tertentu. 
Pengacakan kandang perlakuan dalam penelitian ini dilakukan 
secara manual. Tata letak pengacakan kandang yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Tata letak kandang penelitian 

1 

P2U4 

2 

P4U2 

3 

P1U4 

4 

P3U4 

5 

P2U2 

6 

P0U4 

7 

P1U2 

8 

P3U2 

9 

P0U2 

10 

P4U4 

20 

P4U3 

19 

P2U3 

18 

P4U1 

17 

P1U3 

16 

P3U3 

15 

P2U1 

14 

P0U3 

13 

P1U1 

12 

P3U1 

11 

P0U1 
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3.8 Batasan Istilah 
1. Ayam pedaging                      : jenis ayam yang dipelihara 

dalam waktu yang relatif 
singkat yaitu sekitar 5 minggu 
yang ditujukan untuk 
menghasilkan daging. 

2. Mikroflora usus 
ayam pedaging 

: variabel yang diamati dalam 
penelitian yang meliputi 
bakteri asam laktat, 
Escherichia coli dan 
Salmonella sp. yang diisolasi 
dari digesta usus penyerapan 
(ileum) ayam pedaging. 

3. Daun salam tua : daun salam yang sudah tidak 
dimanfaatkan sebagai 
penyedap masakan dan 
terletak pada pangkal ranting. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

      Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni Bakteri Asam 
Laktat (BAL), Escherichia coli, dan Salmonella sp. usus ayam 
pedaging. Hasil penelitian jumlah koloni Bakteri Asam Laktat 
(BAL), Escherichia coli, dan Salmonella sp.dapat dilihat pada 
Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan jumlah koloni mikroflora usus (BAL, 
Escherichia coli, dan Salmonella sp.) berdasarkan 
perlakuan 

Perlakuan BAL Escherichia coli Salmonella sp. 
Log cfu/ml 

P0 6,23 ± 0,50a    4,21 ± 0,39b  3,50 ± 0,23B 

P1 6,27 ± 0,84a    3,87 ± 0,55b  3,01 ± 0,35B 

P2 6,17 ± 0,36a    4,12 ± 0,48b  2,40 ± 0,29A 

P3 6,53 ± 0,14a    3,75 ± 0,47ab  2,52 ± 0,28AB 
P4 7,31 ± 0,42b    3,09 ± 0,29a  2,16 ± 0,09A 

Keterangan:  Notasi huruf kecil superskrip yang berbeda pada kolom 
yang sama menunjukkan pengaruh nyata (P<0,05) 
Notasi huruf kapital superkrip yang berbeda pada 
kolom yang sama menunjukkan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01).  

 
4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni Bakteri 

Asam Laktat (BAL) 
      Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni Bakteri Asam 
Laktat (BAL) dapat dilihat pada Tabel 8. Bakteri tersebut 
diisolasi dari ileum ayam pedaging jantan umur 35 hari 
sebanyak 20 ekor. Adapun bobot badan ayam yang dipotong 
untuk diambil sampel ususnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Hasil perhitungan TPC menunjukkan bahwa rataan jumlah 
koloni bakteri asam laktat usus bagian ileum pada perlakuan 
P4 sebesar (7,31±0,42 log cfu/ml), perlakuan P3 sebesar 
(6,53±0,14 log cfu/ml), perlakuan P2 sebesar (6,17±0,36 log 
cfu/ml), perlakuan P1 sebesar (6,27±0,84 log cfu/ml) dan 
perlakuan kontrol (P0) sebesar  (6,23±0,50 log cfu/ml), untuk 
mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap jumlah 
koloni bakteri asam laktat usus ayam pedaging maka 
dilakukan analisis sidik ragam. 
      Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 4. menunjukkan 
bahwa penambahan tepung daun salam dalam pakan 
memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni 
bakteri asam laktat usus ayam pedaging, dikarenakan adanya 
kandungan senyawa bioaktif pada daun salam yang memiliki 
sifat antibakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen di dalam usus. Menurut Studiawan dan 
Santosa (2005) komponen kimia yang terkandung dalam daun 
salam yaitu minyak atsiri (sitral dan eugenol), tanin dan 
flavanoid. Ditambahkan oleh Dewanti dan Wahyudi (2007) 
bahwa minyak atsiri, tanin, dan flavanoid yang terkandung 
dalam daun salam terbukti dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri.  
      Faktor lain yang diduga mengakibatkan tingginya jumlah 
koloni BAL pada usus adalah kondisi pH ileum, dimana dalam 
kondisi normal ileum mempunyai kisaran pH mendekati netral 
yaitu sebesar 7,0-7,5. Penambahan tepung daun salam dalam 
pakan dimungkinkan dapat mengakibatkan terjadinya 
penurunan pH usus dikarenakan jumlah koloni BAL yang 
semakin meningkat akibat perlakuan. BAL dapat 
menghasilkan asam laktat yang akan membuat suasana usus 
menjadi asam, sehingga pH usus akan turun. Kondisi pH yang 
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rendah dalam usus akan menekan pertumbuhan bakteri 
patogen dan meningkatkan bakteri non patogen (BAL) yang 
memiliki manfaat yang positif bagi ternak karena BAL dapat 
membantu proses penyerapan zat makanan di dalam usus 
menjadi lebih baik. Hal ini didukung oleh pernyataan 
Krismiyanto (2011) disitasi oleh Jatmiko, Widodo dan Sjofjan 
(2013) bahwa penurunan pH pada saluran pencernaan dapat 
mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah koloni BAL 
akibatnya dapat menekan jumlah bakteri patogen yang 
merugikan di dalam saluran pencernaan, dikarenakan BAL 
dapat menghasilkan senyawa antimikroba seperti asam laktat, 
hidrogen peroksida, CO2, dan bakteriosin yang dapat menekan 
pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk. Ditambahkan 
oleh Hardiningsih dan Nurhidayat (2006) bahwa bakteri ini 
dapat menurunkan pertumbuhan Escherichia coli dengan cepat. 
      Rataan jumlah koloni bakteri asam laktat usus ayam 
pedaging pada penelitian ini yaitu sebesar (6,23-7,31 log 
cfu/ml). Rataan jumlah koloni BAL pada hasil penelitian ini 
lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Putra dkk. 
(2014) bahwa rataan jumlah koloni BAL dengan penambahan 
bawang putih dalam bentuk tepung adalah (5,83-6,00 log 
cfu/ml). Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor seperti perbedaan komposisi pakan, umur ternak dan 
pengaruh lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Proietti et al. (2009) bahwa populasi bakteri pada saluran 
pencernaan akan berubah sesuai dengan umur ternak, pakan, 
dan banyak faktor lain dari lingkungan. Akibatnya, 
menimbulkan stres metabolik pada ternak yang selanjutnya 
akan mempengaruhi keseimbangan jumlah komponen 
mikrobiologis pada saluran pencernaan, pertumbuhan, 
konversi pakan, kesehatan dan kesejahteraan pada ternak. 
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Jumlah koloni BAL pada penelitian ini diisolasi dari digesta 
usus ayam pedaging jantan. Lumpkins, Batal, and Lee  (2008) 
melaporkan bahwa komposisi mikroflora pada ayam jantan 
dan betina memiliki tingkat kemiripan kurang lebih 30%. 
Perbedaan tersebut tidak diketahui secara jelas dikarenakan 
belum banyak dilaporkan penelitian tentang hal tersebut. 
Kemungkinan hal ini berhubungan pada sejumlah kondisi 
mikro pada saluran pencernaan seperti pH, suhu, dan 
komposisi atau konsentrasi musin yang akan menyediakan 
berbagai tempat untuk bakteri agar dapat bersaing dalam 
menggunakan zat makanan di usus. 
      Semakin tingginya jumlah koloni bakteri asam laktat di 
dalam saluran pencernaan akan mengakibatkan produksi 
ternak semakin baik. Maunatin dan Khanifa (2012) 
menyatakan bahwa bakteri asam laktat merupakan bakteri 
yang tumbuh normal dalam saluran pencernaan dan 
memberikan manfaat positif yang penting bagi kesehatan 
tubuh ternak melalui kemampuannya dalam menekan 
pertumbuhan bakteri patogen intestine penyebab diare, serta 
menstimulasi sistem imun tubuh. 
      Hasil uji lanjutan Duncan’s menunjukkan bahwa level 
perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah koloni 
BAL, dimana perlakuan P4 merupakan perlakuan yang terbaik 
dalam meningkatkan jumlah koloni koloni BAL (7,31±0,42 
log cfu/ml), sedangkan diantara perlakuan P0, P1, P2, dan P3 
menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda. Hal ini 
ditunjukkan dari adanya notasi yang sama pada keempat 
perlakuan tersebut, namun meskipun demikian semakin 
meningkatnya level penambahan tepung daun salam maka 
jumlah koloni bakteri asam laktat di usus juga semakin 
meningkat. Jumlah koloni BAL pada perlakuan P2 mengalami 
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penurunan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Hal ini 
diakibatkan oleh tingginya jumlah koloni bakteri Escherichia 
coli pada perlakuan P2 sehingga mengakibatkan pertumbuhan 
BAL terganggu. Dominasi bakteri patogen pada usus akan 
mengakibatkan timbulnya penyakit pada ternak, salah satu 
contohnya adalah timbulnya penyakit diare. Oleh karena itu, 
keseimbangan mikroflora usus sangat penting untuk dijaga. 
Menurut Soeharsono (2010) keseimbangan mikrobiota akan 
dicapai ketika saluran pencernaan pada ayam pedaging 
didominasi oleh sekelompok bakteri non patogen atau 
pencernaan dalam kondisi yang sehat. 
      Penggunaan tepung daun salam dalam pakan maksimal 
hanya dapat diberikan sebanyak 4%, karena tingginya 
kandungan serat kasar pada tepung daun salam yang mencapai 
23,54%. Selain itu juga dikarenakan adanya kandungan 
antinutrisi seperti tanin. Mide (2013) melaporkan bahwa tanin 
dapat mengikat protein dalam pakan dan menggangu proses 
penyerapan zat makanan karena menutupi dinding mukosa 
usus. Selain itu, tanin juga dapat berikatan dengan asam amino 
dan senyawa makromolekuler lain seperti karbohidrat 
terutama pati dan selulosa, mineral Ca, P, Fe dan Mg, juga 
vitamin B12 (Mahfudz, Maulana, Atmomarsono dan Sarjana, 
2009). Menurut Widodo (2003) disitasi oleh Mide (2013) 
kadar tanin yang melebihi 0,5% dalam pakan akan berbahaya 
karena akan mempengaruhi pertumbuhan unggas, namun 
pemberian pakan yang mengandung tanin 0,33% tidak akan 
berbahaya bagi unggas. Kandungan serat kasar pakan pada 
penelitian ini sebesar 4%. Kandungan serat kasar tersebut 
masih bisa ditolerir oleh ayam, akan tetapi ketika kandungan 
serat kasar dalam pakan diatas 5% maka ayam tidak bisa 
mentolelirnya. Hal ini dikarenakan ayam merupakan ternak 
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yang tidak bisa mencerna pakan dengan kandungan serat yang 
tinggi. Menurut NRC (1994) kebutuhan serat kasar ayam 
pedaging adalah 3-5%. Tingginya serat dalam tepung daun 
salam mengakibatkan level pemberian daun salam dalam 
pakan hanya dapat diberikan sebanyak 4%. 
 
4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni Bakteri 

Escherichia coli 
      Hasil penelitian pada Tabel 8. menunjukkan bahwa rataan 
jumlah koloni bakteri Escherichia coli usus bagian ileum pada 
perlakuan P4 sebesar (3,09±0,29 log cfu/ml), perlakuan P3 
sebesar (3,75±0,47 log cfu/ml), perlakuan P2 sebesar 
(4,12±0,48 log cfu/ml), perlakuan P1 sebesar (3,87±0,55 log 
cfu/ml), serta perlakuan kontrol (P0) sebesar (4,21±0,39 log 
cfu/ml), untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 
jumlah koloni bakteri Escherichia coli usus maka dilakukan 
analisis sidik ragam. 
      Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 5. menunjukkan 
bahwa penggunaan tepung daun salam dalam pakan 
memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni 
bakteri Escherichia coli usus ayam pedaging, dikarenakan 
senyawa bioaktif yang terkandung dalam daun salam dapat 
berfungsi sebagai antibakteri. Hal ini didukung oleh 
pernyataan Azizah (2004) bahwa minyak atsiri dapat 
mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel 
bakteri sehingga bakteri tersebut akan terhambat 
pertumbuhannya. Ditambahkan oleh Dewanti dan Wahyudi 
(2007) bahwa tanin dapat mempresipitasi protein melalui 
reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, dan destruksi 
atau inaktivasi fungsi materi genetik pada bakteri. Flavonoid 
dapat berinteraksi secara langsung dengan DNA bakteri 
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sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan permeabilitas 
dinding sel bakteri, microsom dan lisosom (Sumono dan 
Agustin, 2008). Ditambahkan oleh Rohyami (2008) bahwa 
flavonoid merupakan senyawa fenolik yang mempunyai 
aktivitas bioaktif  sehingga dapat berfungsi sebagai obat.  
      Penurunan jumlah bakteri Escherichia coli usus diduga 
juga dapat dipengaruh oleh penurunan pH usus oleh BAL 
dikarenakan BAL dapat menghasilkan asam laktat yang dapat 
menurunkan pH usus sehingga pertumbuhan bakteri 
Escherichia coli akan terhambat. Hal ini  didukung oleh 
pernyataan Nuraeni dkk. (2000) disitasi oleh Faridz dkk. 
(2007) bahwa bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang 
dapat tumbuh pada pH minimum 4 dan maksimum 9. 
Ditambahkan oleh Gauthier (2005) disitasi oleh Widodo 
(2010) bahwa pH usus pada bagian ileum berkisar antara 7,00-
7,50. Oleh karena, apabila lingkungan di dalam usus memiliki 
pH dibawah 4 maka bakteri ini tidak dapat tumbuh dengan 
baik.  
       BAL dapat menghasilkan senyawa hidrogen peroksida 
dan bakteriosin yang memilki sifat antibakteri (Savadago et al., 
2004), sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
patogen akibatnya bakteri non patogen dapat berkembang 
dengan baik. Bakteri non patogen memiliki peranan yang 
positif untuk ternak, sedangkan Escherichia coli merupakan 
bakteri yang secara normal terdapat pada saluran pencernaan, 
dimana apabila jumlahnya diatas batas normal dapat 
mengakibatkan diare pada ayam. Namun apabila jumlahnya 
seimbang tidak akan menimbulkan permasalahan pada ayam. 
      Rataan jumlah koloni bakteri Escherichia coli pada 
penelitian ini yaitu (3,09-4,21 log cfu/ml). Jumah koloni 
bakteri Escherichia coli pada perlakuan ini lebih tinggi 
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dibandingkan dengan hasil penelitian Putra dkk. (2014) bahwa 
jumlah koloni bakteri Escherichia coli  dengan penambahan 
bawang putih dalam bentuk tepung sebesar (2,94-3,40 log 
cfu/ml). Hal ini diduga karena adanya perbedaan komposisi 
pakan dan tidak adanya kandungan antibiotik dalam pakan 
penelitian ini. Adanya antibiotik dalam pakan akan 
mempengaruhi komposisi mikroflora pada saluran pencernaan 
dikarenakan antibiotik akan membunuh bakteri dalam saluran 
pencernaan baik bakteri patogen maupun non patogen. Proietti 
et al. (2009) menambahkan bahwa pakan merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi jumlah populasi bakteri pada 
saluran pencernaan ayam selain faktor umur dan lingkungan. 
      Hasil Uji Duncan’s menunjukkan bahwa level perlakuan 
memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah koloni bakteri 
Escherichia coli, dimana jumlah terendah yaitu pada 
perlakuan P4 sebesar (3,09±0,29 log cfu/ml). Hal ini 
menunjukkan bahwa penambahan tepung daun salam 
sebanyak 4% dalam pakan memberikan hasil yang terbaik 
dalam menekan jumlah bakteri Escherichia coli usus, namun 
pengaruh penambahan level tersebut menunjukkan pengaruh 
yang tidak berbeda dengan perlakuan P3 (3,75±0,47 log 
cfu/ml), sedangkan diantara perlakuan P0, P1 dan P2 
menunjukkan tidak ada perbedaan pengaruh antara ketiga 
perlakuan tersebut. Terjadinya kenaikan jumlah koloni bakteri 
Escherichia coli pada perlakuan P2 dibandingkan dengan P1 
dikarenakan terjadinya penurunun jumlah koloni BAL pada 
perlakuan P2. BAL memiliki peranan dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri patogen dalam usus karena dapat 
membuat suasana asam di usus. Hal ini didukung oleh 
pernyataan Murry, Hinton and Morrison (2004) bahwa bakteri 
asam laktat dapat menghasilkan senyawa metabolit utama 
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seperti asam lemak rantai pendek dan asam laktat yang 
berperan dalam menjalankan aktivitas antimikroba untuk 
melawan bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Bakteri 
ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan 
seperti Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Clostridium perfringens, dan Clostridium. 
       Semakin tinggi level penambahan tepung daun salam 
dalam pakan maka semakin efektif pula untuk menekan 
jumlah koloni bakteri Escherichia coli usus. Apabila jumlah 
bakteri Escherichia coli usus dalam kondisi normal maka 
kinerja ternak dapat tercapai secara optimal, namun sebaliknya 
apabila jumlah bakteri tersebut diatas batas normal, maka akan 
menggangu stabilitas ternak. Hal ini dikarenakan bakteri 
tersebut merupakan bakteri yang tergolong dalam kelompok 
bakteri patogen yang akan merugikan ketika jumlahnya di 
usus tidak dalam keadaan seimbang. Menurut Widodo (2010) 
mikroorganisme patogen memiliki sifat yang merugikan 
karena mengganggu bahkan bisa menyebabkan penyakit bagi 
ternak. Keberadaan mikroorganisme patogen selain ada di 
dalam tubuh secara alami, juga dikarenakan terbawa dari luar 
melaui pakan, udara. Ditambahkan oleh Yegani and Corver 
(2008) bahwa bakteri yang merugikan dalam saluran 
pencernaan dapat terlibat dalam infeksi yang bersifat lokal 
atau sistemik, pembusukan usus, dan pembentukan toksin. 
 
4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Koloni Bakteri 

Salmonella sp. 
      Pengaruh perlakuan terhadap jumlah koloni bakteri 
Salmonella sp. usus ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 8. 
Hasil uji TPC menunjukkan bahwa jumlah koloni bakteri 
Salmonella sp. dari yang terendah ke tertinggi yaitu perlakuan 
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P4 sebesar (2,16±0,09 log cfu/ml), perlakuan P2 sebesar 
(2,40±0,29 log cfu/ml), perlakuan P3 sebesar (2,52±0,28 log 
cfu/ml), perlakuan P1 sebesar (3,01±0,35 log cfu/ml), dan 
perlakuan P0 sebesar (3,50±0,23 log cfu/ml), untuk 
mengetahui adanya perbedaan antar perlakuan maka dilakukan 
uji sidik ragam. 
      Hasil analisis sidik ragam jumlah koloni bakteri 
Salmonella sp. dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis 
sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung daun 
salam dengan level yang berbeda memberikan pengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah koloni bakteri 
Salmonella sp. usus ayam pedaging. Semakin tingginya level 
penambahan tepung daun salam dalam pakan maka jumlah 
koloni bakteri Salmonella sp. semakin menurun. Penurunan 
jumlah koloni bakteri Salmonella sp. diduga karena senyawa 
antibakteri yang terkandung di dalam daun salam dapat 
bekerja secara optimal. Terjadinya penurunan tersebut 
menunjukan bahwa senyawa-senyawa tersebut mampu 
menghambat pertumbuhan dan kolonisasi bakteri patogen 
dalam usus dengan cara mengganggu fungsi materi genetik. 
Akibatnya pertumbuhan dan metabolisme bakteri-bakteri 
tersebut akan terganggu. Menurut Davidson and Branen 
(1993) yang disitasi oleh Wiryawan dkk. (2007) bahwa daun 
salam mempunyai senyawa antibakteri seperti minyak atsiri, 
triterpenoid, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa-senyawa 
tersebut mampu membunuh bakteri patogen seperti seperti 
Salmonella sp., Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas 
fluorescens (Setiawan, 2002). Ditambahkan oleh Wiryawan, 
Tangendjaja dan Suryahadi (2000) bahwa tanin dalam 
konsentrasi yang rendah mampu menghambat pertumbuhan 
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bakteri, sedangkan pada konsentrasi tinggi tanin bekerja 
sebagai antibakteri dengan mengkoagulasikan protoplasma 
bakteri karena terbentuk ikatan yang stabil dengan protein 
bakteri. Widodo (2003) disitasi oleh Mide (2013) menyatakan 
bahwa kadar tanin yang melebihi 0,5% dalam pakan akan 
berbahaya karena akan mempengaruhi pertumbuhan unggas. 
Oleh karena itu penggunaan tepung daun salam dalam pakan 
tidak boleh melebihi 4%, dikarenakan tanin dapat mengikat 
protein yang terkandung dalam pakan (Widodo, 2002). 
Akibatnya protein tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh 
ayam. Flavonoid pada Syzygium polyanthum Walp mampu 
dalam memproduksi energi transduksi yang akan 
mempengaruhi sitoplasma bakteri dan memperlambat 
motilitasnya. Selain itu flavonoid juga memiliki efek anti 
inflamasi dan dapat menyokong dinding pembuluh darah 
sehingga pendarahan dapat dihentikan (Sumono dan Agustin, 
2008).  
      Terjadinya penurunan jumlah koloni bakteri Salmonella sp. 
yang diberi perlakuan juga disebabkan oleh kondisi pH di 
dalam usus. Hal ini dikarenakan penggunaan tepung daun 
salam dalam pakan dimungkinkan dapat menurunkan pH di 
dalam usus yang sebelumnya mendekati netral yaitu sekitar 7-
7,5 menjadi asam, sehingga bakteri Salmonella sp. tidak akan 
mampu tumbuh atau bertahan dengan baik dikarenakan bakteri 
ini tidak mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang asam 
dan sebaliknya bakteri non patogen (BAL) akan meningkat 
jumlahnya. Salmonella akan mati secara perlahan ketika pH 
tempat tumbuhnya berada dibawah 4,0 dan diatas 9,0. 
Pertumbuhan Salmonella akan terhambat apabila di dalam 
saluran pencernaan terdapat mikroba-mikroba yang umum 
yang ada di dalam makanan, seperti bakteri-bakteri pembusuk, 
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bakteri genus lainnya dalam tribus Escherichieae, dan bakteri 
asam laktat. Ditambahakan oleh Andriani, Martini dan 
Ambarwati (2010) bahwa bakteri asam laktat akan 
memproduksi asam laktat yang dapat menurunkan kadar pH 
dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, 
membantu aktifitas lambung dengan merangsang gerak 
peristaltik yang dapat memperbaiki serta meningkatkan 
metabolisme. Khalid (2011) menambahkan bahwa BAL 
memiliki aktivitas penghambatan terhadap spesies bakteri 
gram negatif dan positif, kapang, jamur serta protozoa. Spesies 
bakteri yang dihambat adalah Salmonella, Shigella, 
Clostridium, Staphylococcus, Listeria, Candida dan 
Trypanosoma. 
      Rataan jumlah koloni bakteri Salmonella sp. pada 
penelitian ini adalah (2,16-3,50 log cfu/ml). Rataan hasil 
penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil 
penelitian Putra dkk. (2014) bahwa jumlah bakteri Salmonella 
sp. usus ayam pedaging dengan penambahan bawang putih 
dalam bentuk tepung adalah (3,15-3,61 log cfu/ml). Perbedaan 
tersebut diduga karena adanya perbedaan kandungan senyawa 
bioaktif yang terkandung dalam pakan dan juga karena 
pengaruh lingkungan. Menurut Apajalahti, Kettunen, and  
Graham (2004) komposisi mikroflora pada saluran pencernaan 
dapat dipengaruhi oleh pakan dan lingkungan. Komposisi 
mikroflora yang seimbang akan membuat saluran pencernaan 
dalam kondisi yang optimal sehingga proses pencernaan dan 
penyerapan zat makanan dapat berlangsung dengan optimal, 
akibatnya efisiensi pakan akan tinggi. Efisiensi pakan yang 
tinggi akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk pakan 
akan berkurang. 
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      Hasil uji Duncan’s menunjukkan level perlakuan 
menghasilkan pengaruh sangat nyata terhadap jumlah koloni 
bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging. Jumlah koloni 
bakteri Salmonella sp. terendah pada perlakuan dengan 
penambahan tepung daun salam sebanyak 4% (2,16±0,09 log 
cfu/ml), dan hasil tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol 
sebesar (3,50±0,23 log cfu/ml). Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan tepung daun salam sebanyak 4% dalam pakan 
merupakan perlakuan yang terbaik untuk menekan jumlah 
koloni bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging. Hasil 
perhitungan pada perlakuan P4 menunjukan pengaruh yang 
tidak berbeda dengan perlakuan P2 yaitu sebesar (2,40±0,29 
log cfu/ml) dan perlakuan P3 juga menunjukkan pengaruh 
yang tidak berbeda dengan perlakuan P4 dan P2, sedangkan 
diantara perlakuan P0 dan P1 menunjukkan pengaruh yang 
sama namun berbeda dengan perlakuan P4 dan P2. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
      Pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium polyanthum 
Walp) dalam pakan dapat meningkatkan jumlah koloni bakteri 
asam laktat, menurunkan jumlah koloni bakteri Escherichia 
coli dan Salmonella sp. usus ayam pedaging. Level 
penggunaan tepung daun salam sebanyak 4% dalam pakan 
merupakan level terbaik dalam meningkatkan jumlah koloni 
bakteri asam laktat, menurunkan jumlah koloni bakteri 
Escherichia coli dan Salmonella sp. usus ayam pedaging. 
  
5.2 Saran 
       Disarankan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 
penggunaan metode ekstraksi dalam pemanfaatan tepung daun 
salam dan juga peningkatan level pemberian sehingga 
diperoleh hasil yang lebih optimal untuk menjaga 
keseimbangan mikroflora usus ayam pedaging. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Suhu dan kelembaban kandang selama penelitian 

Tanggal 
Umur 
Ayam 
(Hari) 

Suhu (oC) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 

25/12/2014 1 33 35 34 78 72 92 
26/12/2014 2 34 35 33 78 78 85 
27/12/2014 3 33 37 34 83 80 90 
28/12/2014 4 35 36 34 90 90 85 
29/11/2014 5 34 35 34 90 92 85 
30/12/2014 6 34 36 35 90 90 92 
31/12/2014 7 32 35 34 85 90 92 
01/01/2015 8 35 34 33 92 80 82 
02/01/2015 9 32 33 30 92 80 92 
 03/01/2015 10 29 30 31 85 75 85 
04/01/2015 11 30 30 31 85 85 85 
05/01/2015 12 28 31 30 85 80 77 
06/01/2015 13 28 30 30 85 82 80 
07/01/2015 14 30 31 31 85 82 78 
08/01/2015 15 29 31 30 80 82 78 
09/01/2015 16 30 32 31 82 70 72 
10/01/2015 17 29 31 29 80 72 80 
11/01/2015 18 28 30 28 78 72 80 
12/01/2015 19 29 30 29 80 82 78 
13/01/2015 20 27 30 26 80 70 72 
14/01/2015 21 27 30 26 92 75 85 
15/01/2015 22 27 30 26 90 85 84 
16/01/2015 23 30 30 26 85 72 84 
17/01/2015 24 28 31 26 85 70 92 
18/01/2015 25 26 31 27 92 72 92 
19/01/2015 26 24 30 26 92 75 92 
20/01/2015 27 31 31 27 92 80 92 
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21/01/2015 28 25 30 26 90 75 90 
22/01/2015 29 24 30 26 92 75 90 
23/01/2015 30 24 31 28 91 90 92 
24/01/2015 31 23 30 27 90 82 90 
25/01/2015 32 23 30 27 90 75 82 
26/01/2015 33 23 29 28 82 90 90 
27/01/2015 34 24 30 25 82 75 90 
28/01/2015 35 24 29 25 83 82 85 

Jumlah  1002 1104 1023 3011 2777 2990 
Rataan  28,63 31,54 29,23 86,03 79,34 85,43 

Sd  3,73 2,28 3,14 4,85 6,65 6,01 
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Lampiran 2. Koefisien Keragaman bobot badan (g/ekor) DOC 
ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian 

Ayam 
ke- 

Bobot Badan 
(g/ekor) 

(x-x) (x-x)2 

1 39 -0,2871 0,0824 
2 45 5,7129 32,6369 
3 38 -1,2871 1,6567 
4 38 -1,2871 1,6567 
5 47 7,7129 59,4884 
6 38 -1,2871 1,6567 
7 40 0,7129 0,5082 
8 39 -0,2871 0,0824 
9 41 1,7129 2,9339 
10 41 1,7129 2,9339 
11 36 -3,2871 10,8052 
12 37 -2,2871 5,2310 
13 41 1,7129 2,9339 
14 38 -1,2871 1,6567 
15 38 -1,2871 1,6567 
16 37 -2,2871 5,2310 
17 40 0,7129 0,5082 
18 38 -1,2871 1,6567 
19 40 0,7129 0,5082 
20 38 -1,2871 1,6567 
21 38 -1,2871 1,6567 
22 45 5,7129 32,6369 
23 40 0,7129 0,5082 
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24 41 1,7129 2,9339 
25 44 4,7129 22,2112 
26 43 3,7129 13,7854 
27 43 3,7129 13,7854 
28 40 0,7129 0,5082 
29 38 -1,2871 1,6567 
30 47 7,7129 59,4884 
31 37 -2,2871 5,2310 
32 41 1,7129 2,9339 
33 36 -3,2871 10,8052 
34 41 1,7129 2,9339 
35 38 -1,2871 1,6567 
36 39 -0,2871 0,0824 
37 43 3,7129 13,7854 
38 38 -1,2871 1,6567 
39 42 2,7129 7,3597 
40 36 -3,2871 10,8052 
41 39 -0,2871 0,0824 
42 36 -3,2871 10,8052 
43 42 2,7129 7,3597 
44 40 0,7129 0,5082 
45 40 0,7129 0,5082 
46 42 2,7129 7,3597 
47 37 -2,2871 5,2310 
48 41 1,7129 2,9339 
49 41 1,7129 2,9339 
50 41 1,7129 2,9339 
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51 41 1,7129 2,9339 
52 42 2,7129 7,3597 
53 41 1,7129 2,9339 
54 44 4,7129 22,2112 
55 40 0,7129 0,5082 
56 38 -1,2871 1,6567 
57 39 -0,2871 0,0824 
58 39 -0,2871 0,0824 
59 40 0,7129 0,5082 
60 42 2,7129 7,3597 
61 41 1,7129 2,9339 
62 37 -2,2871 5,2310 
63 44 4,7129 22,2112 
64 38 -1,2871 1,6567 
65 41 1,7129 2,9339 
66 39 -0,2871 0,0824 
67 44 4,7129 22,2112 
68 38 -1,2871 1,6567 
69 37 -2,2871 5,2310 
70 44 4,7129 22,2112 
71 36 -3,2871 10,8052 
72 36 -3,2871 10,8052 
73 37 -2,2871 5,2310 
74 41 1,7129 2,9339 
75 40 0,7129 0,5082 
76 35 -4,2871 18,3795 
77 39 -0,2871 0,0824 
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78 36 -3,2871 10,8052 
79 36 -3,2871 10,8052 
80 38 -1,2871 1,6567 
81 37 -2,2871 5,2310 
82 42 2,7129 7,3597 
83 36 -3,2871 10,8052 
84 35 -4,2871 18,3795 
85 39 -0,2871 0,0824 
86 38 -1,2871 1,6567 
87 36 -3,2871 10,8052 
88 39 -0,2871 0,0824 
89 36 -3,2871 10,8052 
90 37 -2,2871 5,2310 
91 37 -2,2871 5,2310 
92 38 -1,2871 1,6567 
93 36 -3,2871 10,8052 
94 35 -4,2871 18,3795 
95 38 -1,2871 1,6567 
96 41 1,7129 2,9339 
97 40 0,7129 0,5082 
98 34 -5,2871 27,9537 
99 40 0,7129 0,5082 
100 39 -0,2871 0,0824 
101 34 -5,2871 27,9537 

Jumlah 3968  754,6733 
Rataan 39,2871   
SD 2,7471   
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Standar Deviasi rataan  

Sd=  ∑(x- x )2

n-1
=  754,6733

101-1
=  7,5467 = 2,7471 

Koefisien keragaman (KK) =  Sd Rataan x 100% 
         x  Rataan 
    =  2,7471   x 100% 
         39,28 
    =  6,99 % 
 
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan seragam 
karena mempunyai koefisien keragaman kurang dari 10% 
yaitu 6,99 %. 
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Lampiran 3. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) ayam 
pedaging umur 5 minggu yang digunakan dalam 
penelitian 

Perlakuan Bobot Badan 
(g/ekor) (x-x) (x-x)2 

P0U1 1267 88,55 7841,1025 
P0U2 1076 -102,45 10496,0025 
P0U3 1459 280,55 78708,3025 
P0U4 1252 73,55 5409,6025 
    
P1U1 1139 -39,45 1556,3025 
P1U2 1052 -126,45 15989,6025 
P1U3 1142 -36,45 1328,6025 
P1U4 1180 1,55 2,4025 
    
P2U1 1255 76,55 5859,9025 
P2U2 1168 -10,45 109,2025 
P2U3 1167 -11,45 131,1025 
P2U4 1280 101,55 10312,4025 
    
P3U1 1112 -66,45 4415,6025 
P3U2 1090 -88,45 7823,4025 
P3U3 1207 28,55 815,1025 
P3U4 1157 -21,45 460,1025 
    
P4U1 1112 -66,45 4415,6025 
P4U2 1090 -88,45 7823,4025 
P4U3 1207 28,55 815,1025 
P4U4 1157 -21,45 460,1025 
    

Jumlah 23569  164772,95 
Rataan 1178,45   

SD 93,12   
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Standar Deviasi rataan 

Sd=  ∑(x- x )2

n-1
=  164772,95

20-1
= 8672,26 = 93,12 

Koefisien keragaman (KK) =  Sd Rataan x 100% 
         x  Rataan 
    =  93,12      x 100% 
        1178,45 
    =  7,90 % 
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Lampiran 4. Analisis sidik ragam hasil transformasi logaritma 
Bakteri Asam Laktat (BAL) usus ayam pedaging 
(cfu) 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan 
U1 U2 U3 U4 

P0 6,76 5,62 6,04 6,49 24,91 6,23 ± 0,50 
P1 7,46 6,26 5,72 5,65 25,09 6,27 ± 0,84 
P2 6,51 6,04 5,72 6,40 24,67 6,17 ± 0,36 
P3 6,54 6,41 6,43 6,72 26,10 6,53 ± 0,14 
P4 7,46 7,48 7,58 6,71 29,23 7,31 ± 0,42 

Jumlah 34,73 31,81 31,49 31,97 130,00 
 
Analisi Ragam 
a. Faktor Koreksi  

    FK  = 
(∑ ∑            ) (   )   

= (130,00)2

5 x 4    
= 845 

b. Jumlah Kuadrat Total  

    JKTotal   = ∑ ∑ Yij
r
j=1

t
i=1

2 - FK  
     = 6,762 + 5,62…..+  7,582 + 6,712 – 845 
      = 7,3494 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan  

    JKPerlakuan   = 
∑ (∑ Yij

r
1=j

t
i=1 )2

r
 – FK  

  = {(24,91
2

 + 25,092 + 24,672+ 26,102+ 29,232)
4

} - 845 
= 3,5570 
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d. Jumlah Kuadrat Galat Percobaan 
    JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan  

         = 7,3494 - 3,5570 
        = 3,7924 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan 
   KT Perlakuan    = JKPerlakuan

dbPerlakuan
 

    = 3,5570
4

 
      = 0,8893 

f. Kuadrat Tengah Galat 
    KT Galat = JKGalat

dbGalat
 

                    = 3,7924
15

 
         = 0,2528 

g. Fhitung 
    Fhitung = KT Perlakuan

KT Galat
 

                  = 0,8893
0,2528

 

                  = 3,5172 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 3,5570 0,8893 *3,5172 3,06 4,89 
Galat 15 3,7924 0,2528       
Total 19 

Kesimpulan: *Fhitung < F0,01 > F0,05, menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah koloni 
bakteri asam laktat usus ayam pedaging (P<0,05) 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

a. SE=  KTGalat
r

 = 0,2528
4

 = 0, 2514 

b. JNT = SE x Tabel Duncan’s 

2 3 4 5 
JND 5% 3,01 3,16 3,25 3,31 
JNT 5 % 0,7567 0,7945 0,8171 0,8322 

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P2 6,17 a 
P0 6,23 a 
P1 6,27 a 
P3 6,28 a 
P4 7,31    b 
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Lampiran 5. Analisis sidik ragam hasil transformasi logaritma 
bakteri Escherichia coli usus ayam pedaging 
(cfu) 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan 
U1 U2 U3 U4 

P0 4,69 4,36 3,96 3,83 16,84 4,21 ± 0,39 
P1 4,70 3,52 3,63 3,64 15,49 3,87 ± 0,55 
P2 4,49 3,46 4,08 4,45 16,48 4,12 ± 0,48 
P3 4,40 3,76 3,34 3,48 14,98 3,75 ± 0,47 
P4 3,34 3,30 3,00 2,72 12,36 3,09 ± 0,29 

Jumlah 21,62 18,40 18,01 18,12 76,15 
 
Analisis Ragam:  
a. Faktor Koreksi 

    FK = 
(∑ ∑ Yij

r
j=1

t
i=1 )2

(t x r)   

= (76,15)2

5 x 4
  

= 289,9411 

b. Jumlah Kuadrat Total 
    JKTotal = ∑ ∑ Yij

r
j=1

t
i=1

2 – FK  
   = 4,692 + 4,362…..+  3,002 + 2,722 – 289,9411  
   = 6,1102 
 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

   JKPerlakuan =
∑ (∑ Yij

r
1=j

t
i=1 )2

r
 – FK  

= {( 16,842 + 15,492+ 16,482 + 14,982+ 12,362)
4

} – 289,9411 
= 3,1304 
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d. Jumlah Kuadrat Galat Percobaan 
    JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan  

   = 6,1102 – 3,1304  
   = 2,9798 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan 
   KT Perlakuan    = JKPerlakuan

dbPerlakuan
 

    =  ,      
      = 0,7826 

 
f. Kuadrat Tengah Galat 
    KT Galat = JKGalat

dbGalat
 

                    = 2,9798
15

 

         = 0,1987 

g. Fhitung 
    Fhitung  = KT Perlakuan

KT Galat
 

                   = 0,7826
0,1987

 

                   = 3,9396 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 4 3,1304 0,7826 *3,9396 3,06 4,89 

Galat 15 2,9798 0,1987       
Total 19           

Kesimpulan: *FHitung < F0,01 > F0,05, menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap populasi 
bakteri Escherichia coli usus ayam pedaging (P<0,05). 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

a. SE=  KTGalat
r

 = 0,1987
4

 = 0,2229 

b. JNT = SE x Tabel Duncan’s 

2 3 4 5 
JND 5% 3,01 3,16 3,25 3,31 
JNT 5 % 0,6708 0,7042 0,7243 0,7376 

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P4 3,09 a 
P3 3,75   ab 
P1 3,87      b 
P2 4,12      b    
P0 4,21      b   
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Lampiran 6. Analisis sidik ragam hasil transformasi logaritma 
bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging (cfu) 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan 
U1 U2 U3 U4 

P0 3,50 3,25 3,43 3,80 13,98 3,50±0,23 
P1 3,32 3,22 2,55 2,93 12,02 3,01±0,35 
P2 2,66 2,23 2,08 2,61 9,58 2,40±0,29 
P3 2,83 2,60 2,48 2,15 10,06 2,52±0,28 
P4 2,26 2,20 2,15 2,04 8,65 2,16±0,09 

Jumlah 14,57 13,50 12,69 13,53 54,29 
 
Analisis Ragam:  
a. Faktor Koreksi 

    FK = 
(∑ ∑ Yij

r
j=1

t
i=1 )2

(txr)
  

= (54,29)2

5X4
  

= 147,3838 

b. Jumlah Kuadrat Total 
    JKTotal = ∑ ∑ Yij

r
j=1

t
i=1

2 – FK  
   = 3,502 + 3,252…..+  2,152 + 2,042 – 147,3838 
   = 5,5852 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

   JKPerlakuan =
∑ (∑ Yij

r
1=j

t
i=1 )2

r
 – FK  

= {( 13,982 + 12,022 + 9,582 + 10,062+ 8,652)
4

} – 147,3838 
= 4,5591 
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d. Jumlah Kuadrat Galat Percobaan 
    JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan  

      = 5,5852 - 4,5591 
    = 1,0261 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan 
   KT Perlakuan    = JKPerlakuan

dbPerlakuan
 

    = 4,5591
4

 
      = 1,1398 

 
f. Kuadrat Tengah Galat 
    KT Galat = JKGalat

dbGalat
 

                    = 1,0261
15

 

         = 0,0684 

g. Fhitung 
    Fhitung = KT Perlakuan

KT Galat
 

                  = 1,1398
0,0684

 

                  = 16,6626 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 4 4,5591 1,1398 *16,6626 3,06 4,89 

Galat 15 1,0261 0,0684       
Total 19 

Kesimpulan: *Fhitung < F0,05 > F0,01, menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap jumlah 
koloni bakteri Salmonella sp. usus ayam pedaging (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

a. SE=  KTGalat
r

 = 0,0684
4

 = 0,1368 

b. JNT = SE x Tabel Duncan’s 

P 2 3 4 5 
JND 1% 4,17 4,35 4,46 4,55 
JNT 1 % 0,5453 0,5689 0,5832 0,5950 

 

Perlakuan Rataan Notasi 
P4 2,16    A 
P2 2,40    A 
P3 2,52      AB 
P1 3,01        B 
P0 3,50        B 

 

 


