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domestica Val.) CRUDE EXTRACT MIX AND LACTIC 
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ABSTRACT 

A research to find the potential use of turmeric crude extract 

mix with BAL on meat quality of broilers. The material was 

broilers aged 1 day (DOC) unsexed many as 180 birds. The method 

using in vivo experimental with a completely randomized design. 

Broilers reared for 35 days with a basal feed and drinking water 

were mixed treatment. The treatment is the addition of the turmeric 

extract mix and BAL in drinking water consists of P0 = Drinking 

Water without Mix crude extract of turmeric and BAL, P1 = Water 

+ 1% Mix crude extract of turmeric and BAL, P2 = Water + 2% 

Mix crude extract of turmeric and BAL and P3 = Water + 3% Mix 

turmeric crude extract and BAL. The observed variable was 

carcass percentage, the deposition of breast meat and meat 

cholesterol levels. The results showed the addition of 3%  turmeric 

crude extract mixed and BAL has significant results (P<0.05) 

againts carcass percentage and highly significant results (P<0.01) 

againts the deposition of breast meat and broiler meat cholesterol 

levels. P3 treatment of carcass produces highest percentage 

(64.68%), percentage of breast meat deposition (23.67%) and 

resulted in the lowest cholesterol levels of meat (64.25%).  

 

Keyword : Turmeric extract, BAL, meat quality, broiler 
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RINGKASAN 

 Pengendalian dan pemberatasan penyakit menjadi masalah 

utama dalam usaha peternakan unggas. Masih tingginya angka 

mortalitas serta banyaknya jenis penyakit yang menyerang 

peternakan unggas menyebabkan peternak selalu menggantungkan 

pada antibiotik sintetik yang dapat meninggalkan residu kimia 

berbahaya. Tanaman obat asli Indonesia berpotensi digunakan 

sebagai bahan pakan tambahan (feed additive). Selain 

menggunakan tanaman herbal, ditambahkan juga Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yang merupakan mikroorganisme non patogen yang 

bermanfaat bagi saluran pencernaan dan tubuh ternak unggas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah umtuk mengetahui 

perbedaan level pemberian mix sari kunyit dan BAL terhadap 

persentase karkas, deposisi daging dada dan kadar kolesterol 

daging ayam pedaging. Hasil penelitian diharapkan mampu 

menjadi sumber informasi mengenai penggunaan mix sari kunyit 

dan BAL dalam meningkatkan produktivitas dan juga kualitas 

daging ayam pedaging secara efektif dan efisien dibandingkan 

dengan aditif pakan sintetis. 
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Penelitian ini menggunakan 180 ekor Day Old Chick (DOC) 

ayam pedaging  strain  Lohmann  yang tidak dibedakan  jenis  

kelaminnya dengan rataan bobot badan 45,76±3,16 g/ekor, 

koefisien keragaman 6,91% dan   dipelihara   sampai   umur   35   

hari. Metode yang digunakan adalah penelitian lapang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan tersebut adalah 

penambahan mix sari kunyit dan BAL pada pakan basal dengan 

level pemberian 0%, 1%, 2%, dan 3%. Variabel yang diamati 

adalah persentase karkas, deposisi daging dada dan kadar 

kolesterol daging. Analisis data menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa penambahan mix sari 

kunyit dan BAL pada air minum ayam pedaging mampu 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap persentase 

karkas serta memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

persentase deposisi daging dada dan kadar kolesterol daging.  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan mix sari kunyit dan BAL pada air minum ayam 

pedaging mampu meningkatkan kualitas daging. Level 

pemberian mix sari kunyit dan BAL paling baik adalah 3% yang 

mampu menghasilkan persentase karkas mencapai 64,86%, 

persentase deposisi daging dada sebesar 23,67% dan menurunkan 

kadar kolesterol menjadi 64,25 mg/100g.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan peternakan ayam pedaging dari tahun ke 

tahun semakin meningkat, data statistik Dinas Peternakan tahun 

2013 menunjukkan populasi ayam pedaging di Jawa Timur 

sejumlah 51.981.778,  terkait dengan semakin banyaknya 

permintaan komoditas ternak untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani bagi masyarakat. Ayam pedaging atau dikenal 

juga dengan broiler merupakan jenis ayam ras unggul hasil 

persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging 

ayam. Masalah yang dihadapi sampai saat ini adalah banyak 

penyakit pada ayam, yang mampu menurunkan sistem 

kekebalan tubuh, konsumsi pakan dan bobot badan. Peternakan 

ayam pedaging saat ini memiliki kekurangan mudah terjangkit 

penyakit sehingga menyebabkan tingginya angka mortalitas 

dan berpengaruh terhadap pendapatan peternak. 

Pakan tambahan (feed additive) adalah suatu bahan yang 

dicampurkan dalam pakan yang meningkatkan kesehatan, 

produktivitas, maupun keadaan gizi ternak. Pemberian pakan 

tambahan berupa antibiotik ini mulai memberikan masalah 

yang serius yaitu menurunnya kualitas daging dengan 

ditemukannya residu antibiotik dalam karkas ternak yang 

akhirnya meningkatkan prevalensi kasus penyakit infeksi yang 

resistan terhadap antibiotik pada manusia, sehingga bahan 

additive yang digunakan lebih banyak diarahkan pada bahan-

bahan herbal alami yang tidak membahayakan kesehatan ternak 

dan manusia yang mengkonsumsi hasil peternakan. 
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FAO (Food and Agriculture Organization) sudah mulai 

melarang penggunaan antibiotik pada ternak dikarenakan residu 

bahan kimia pada produk yang dihasilkan oleh ternak ayam 

seperti telur dan daging ini akan membahayakan para konsumen 

yang mengkonsumsi produk tersebut. Beberapa negara di Eropa 

seperti Denmark bahkan sudah melarang penggunaan feed 

additive sintetik sebagai imbuhan pakan untuk ternak 

khususnya ternak unggas jenis ayam. Permasalahan residu 

bahan kimia dari antibiotik sintetik ini perlu ditemukan 

solusinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah melalui pemberian imbuhan 

pakan untuk ternak ayam yang memiliki kemampuan seperti 

feed additive sintetis namun tidak mengakibatkan residu bahan 

kimia berbahaya. 

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya 

biodeversitasnya, beberapa ribu jenis tanaman obat ada di 

Indonesia. Tanaman obat asli Indonesia berpotensi digunakan 

sebagai bahan pakan tambahan sebagai feed additive. Menurut 

Harper dalam Solichedi (2001) beberapa jenis tanaman herbal 

yang telah teruji melalui beberapa penelitian misalnya kunyit 

yang merupakan salah satu tanaman obat tradisional golongan 

Zingiberaceae yang mengandung zat aktif kurkumin dan 

minyak atsiri yang berfungsi sebagai kalagoga (dapat 

meningkatkan sekresi cairan empedu). Asam kolat dan 

kenodeoksilat adalah asam empedu yang terpenting. Kedua 

asam ini dibentuk dari pra zat yang sama yaitu kolesterol, 

sehingga asam empedu yang merupakan hasil akhir pemecahan 

kolesterol mempunyai fungsi penting dalam eliminasi 

kolesterol dari tubuh melalui feses (Solichedi, 2001). 

Tanaman herbal tersebut jika dikombinasikan akan mampu 

berperan sebagai imunostimulan yang sangat efektif serta 
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mampu meningkatakan kualitas daging ayam pedaging. Selain 

menggunakan tanaman herbal, ditambahkan juga Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yang merupakan mikroorganisme non patogen 

yang bermanfaat bagi saluran pencernaan dan tubuh ternak 

unggas untuk meningkatkan efisiensi nutrisi pakan. 

Potensi besar yang dimiliki tanaman herbal ini membuka 

peluang untuk dapat dikombinasikan  dan dijadikan sebagai 

aditif pakan alami yang bebas residu dan memiliki kualitas 

daging yang baik ditinjau dari segi persentase karkas, deposisi 

daging dada dan kadar kolesterol daging. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui potensi kombinasi tanaman herbal dan 

bakteri asam laktat tersebut sebagai feed additive yang 

diaplikasikan untuk ayam pedaging sebagai solusi yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan feed additive kimia yang 

membahayakan.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat 

permasalahan yaitu bagaimana efek pemberian mix sari kunyit 

(Curcuma domestica Val.) dan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

dalam air minum terhadap kualitas daging ayam pedaging.  

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efek mix 

sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan Bakteri Asam Laktat 

(BAL) yang diberikan dalam air minum terhadap kualitas 

daging ayam pedaging. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah dapat menghasilkan daging ayam pedaging secara 

efektif dan efisien dengan kualitas unggul terutama pada 
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persentase karkas, deposisi daging dada dan kadar kolesterol 

daging ayam pedaging. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

akan dapat memberikan sumbangan inovatif bagi 

perkembangan ilmu nutrisi ternak unggas, terutama untuk 

ayam pedaging dan dapat menciptakan peluang usaha dengan 

sebuah produk zat aditif yang berguna meningkatkan produksi 

unggas yang sehat, bebas residu dan go-Organik. 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Peternak ayam pedaging masih banyak yang 

menggunakan feed additive sintetis dalam meningkatkan 

produksi ternak ayam pedagingnya. Food and Agriculture 

Organization (FAO) juga melarang penggunaan feed additive 

sintetis untuk diberikan pada ternak karena dapat 

menimbulkan residu kimia pada daging ayam pedaging. 

Berawal dari permasalahan tersebut maka mulai diterapkan 

penggunaan feed additive alami atau yang biasa disebut 

fitobiotik. Fitobiotik merupakan feed additive alami yang 

berasal dari tanaman herbal yang dimanfaatkan senyawa aktif 

yang terkandung dalam tanaman tersebut.  

Kunyit merupakan salah satu tanaman herbal asli 

Indonesia yang mengandung zat aktif minyak atsiri dan 

kurkumin. Kandungan kurkumin dari rimpang kunyit 

bervariasi antara 1,8-5,4% dan minyak atsiri pada rimpang 

kunyit sekitar 1-3%. Pemberian tanaman herbal pada ayam 

pedaging pada penelitian sebelumnya telah terbukti mampu 

meningkatkan kualitas daging ayam pedaging utamanya pada 

persentase karkas yang dihasilkan. Bakrie, Andayani dan 

Zainuddin (2003) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

ayam buras yang diberi jamu herbal dalam air minumnya 

menghasilkan presentase karkas mencapai 68,1%, lebih besar 
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jika dibandingkan perlakuan kontrol yang hanya 

menghasilkan presentase karkas sebesar 64%. 

Senyawa aktif kurkumin dan minyak atsiri mempunyai 

aktivitas kalagoga yang dapat meningkatkan produksi dan 

sekresi cairan empedu dan pankreas. Asam kolat dan 

kenodeoksilat adalah asam empedu yang terpenting. Kedua 

asam ini dibentuk dari pra zat yang sama yaitu berasal dari 

kolesterol, sehingga asam empedu yang merupakan hasil akhir 

dari pemecahan kolesterol mempunyai fungsi penting dalam 

eliminasi kolesterol dari tubuh melalui feses. Selain itu asam 

empedu berperan penting dalam pencernaan dan absorbsi 

lemak (Harper dalam Solichedi, 2001).  

Solichedi (2001) melaporkan dalam hasil penelitiannya 

bahwa penambahan kunyit dan temulawak pada pakan ayam 

pedaging mampu menurunkan kadar kolesterol daging dada, 

pada perlakuan kontrol kadar kolesterol sebesar 46,30 mg/100 

g dan pada pakan dengan penambahan kunyit dan temulawak 

4% memiliki kadar kolesterol 24,16 mg/100 g.  

Penambahan kunyit 0,6% atau temulawak 0,4% dan 0,6% 

juga mampu menurunkan kadar lemak abdominal dan 

kolesterol karkas broiler umur enam minggu. Rataan lemak 

abdominal pada perlakuan pakan kontrol adalah sebesar 1,25% 

bobot hidup, sedangkan pada perlakuan pakan 0,6% kunyit 

didapatkan hasil lemak abdominal sebesar 0,68% bobot hidup. 

Rataan kolesterol pada perlakuan kontrol sebesar 1,12 mg (%), 

sedangkan pada kunyit 0,6% sebesar 0,90 mg (%) (Ramdani, 

2005).  

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan salah satu bakteri 

non patogen atau termasuk dalam kategori bakteri 

menguntungkan, jika BAL tersebut ditambahkan pada pakan 

atau air minum ternak ayam pedaging akan mampu 
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meningkatkan produktivitas ataupun kualitas dari daging yang 

dihasilkan. Daud, Piliang dan Kompiang (2007) melaporkan 

bahwa pemberian probiotik yang dikombinasikan dengan 

prebiotik menghasilkan kadar kolesterol daging sebesar 0,18 ± 

0,02 mg/g pada pemberian 0,2% probiotik dan 0,5% prebiotik. 

Afriani dalam Kompiang (2009), melaporkan kandungan 

kolesterol pada ayam pedaging yang diberi probiotik Bacillus 

sp. (83,83 mg/100 ml plasma) atau Sacharomices cereviceae 

(82,50 mg/100 ml plasma) lebih rendah dibandingkan 

penggunaan AGP (109,33 mg/100 ml plasma).  

Kombinasi tanaman herbal dan probiotik dijelaskan dalam 

penelitian sebelumnya oleh Alipin, Safitri dan Kartasudjana 

(2016) bahwa populasi Salmonella sp pada usus ayam 

menunjukkan nilai terendah (1,59/100 ml) pada pemberian 

probiotik yang ditambahkan 0,50/l ekstrak temulawak, terdapat 

penurunan sebesar 87,04% dibandingkan dengan kontrol. Hal 

ini menunjukkan suplementasi kombinasi probiotik dengan 

temulawak berperan sebagai antibakteri dalam menurunkan 

populasi mikroorganisme. Selain itu kombinasi tersebut juga 

mampu menurunkan kadar kolesterol darah ayam hingga 

sebesar 74,00 mg/dl, lebih rendah dibandingkan kontrol yaitu 

94,25 mg/dl.  

Pengaruh adanya antibakteri pada tanaman herbal terhadap 

daya hambat BAL dijelaskan oleh Warnaini (2013) bahwa 

antibakteri pada ekstrak kunyit memiliki zona hambat dengan 

kategori lemah terhadap bakteri Bacillus sp. dibandingkan 

dengan bakteri pathogen, hal ini disebabkan karena bakteri 

gram positif memiliki struktur dinding sel yang lebih tebal dan 

kandungan lipid lebih tinggi. Abidin (2016) juga menjelaskan 

bahwa pemberian mix sari kunyit dan BAL menghasilkan zona 

hambat terhadap BAL hanya sebesar 1,5 mm, sedangkan pada 
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bakteri Escherichia coli sebesar 10,67 mm. Selain itu BAL 

mempunyai karakteristik mudah beradaptasi pada subtrat baru, 

sehingga dalam waktu inkubasi yang cukup lama dapat 

ditemukan kembali koloni bakteri asam laktat pada zona bening 

selama pengujian daya hambat bakteri.   

Pemberian mix sari kunyit dan BAL kedalam air minum 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas daging dari ayam 

pedaging. Selain mampu menghasilkan daging ayam yang 

bebas residu kimia dari feed additive sintetis, pemberian mix 

sari kunyit dan BAL tersebut juga diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas daging ayam pedaging ditinjau dari 

segi persentase karkas, deposisi daging dada dan kadar 

kolesterol daging. Alur kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

1.6.  Hipotesis 

Penambahan mix sari kunyit dan Bakteri Asam Laktat 

(BAL) dalam air minum mampu meningkatkan kualitas daging 

ayam pedaging ditinjau dari segi persentase karkas, deposisi 

daging dada dan kadar kolesterol daging ayam pedaging.  

Feed additive sintetis 

masih banyak digunakan 

 Kunyit (Curcuma domestica Val.) mengandung 

minyak atsiri dan kurkumin 

 Bakteri Asam Laktat (BAL) mampu meningkatkan 

efisiensi nutrisi pakan 

 Minyak atsiri dan kurkumin meningkatkan produksi 

dan sekresi cairan empedu dan pankreas 

 Gugus hidroksil fenolat dalam minyak atsiri dapat 

menjaga keseimbangan populasi bakteri non patogen 

dalam tubuh. 

 

Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas daging 

Persentase Karkas 

Deposisi daging dada 

Kolesterol daging 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

 Tanaman kunyit merupakan salah satu tanaman herbal atau 

rempah-rempah khas Indonesia. Tanaman ini mulai 

diperkenalkan pada dunia ilmu pengetahuan dengan nama 

Curcuma longa koen, selanjutnya pada tahun 1918 oleh 

Valenton diusulkan nama baru, yaitu Curcuma domestica, 

menggantikan nama sebelumnya karena nama tersebut telah  

digunakan untuk  jenis rempah lainnya (Winarto, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kunyit 

 

  Tanaman  kunyit biasa digunakan sebagai tanaman obat 

atau di daerah Jawa biasa dipakai untuk jamu. Manfaat utama 

kunyit yaitu  sebagai bahan anti inflamasi, antioksidan, 

antimikroba, pencegah kanker, anti tumor dan menurunkan 

kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih 

darah (Khumaini, Mudawaroch dan Hanung, 2012). Kunyit 

merupakan jenis temu-temuan yang mengandung zat aktif 

seperti minyak atsiri dan senyawa kurkumin.  Akar kunyit 

mengandung pati dan getah. Minyak atsiri juga memberi aroma 

harum dan rasa khas pada bagian umbi. Kunyit mengandung 

kurkumin (zat berwarna kuning), turmeron, zingiberen, 



10 

 

turmerol (minyak turmerin yang menyebabkan aroma dan 

wangi kunyit), lemak, pati dan damar.  Umbi akar yang berumur 

lebih dari satu tahun dipakai sebagai obat (umbi akar bersifat 

mendinginkan, membersihkan, mempengaruhi bagian perut, 

merangsang, melepaskan lebihan gas di usus, menghentikan 

pendarahan dan mencegah pengentalan darah) selain itu juga 

dapat digunakan sebagai bahan dalam masakan.  

Kandungan kurkumin dari rimpang kunyit bervariasi 

antara 1,8-5,4% dan minyak atsiri pada rimpang kunyit sekitar 

1-3%. Senyawa aktif kurkumin dan minyak atsiri mempunyai 

aktivitas kalagoga yang dapat meningkatkan produksi dan 

sekresi cairan empedu dan pankreas. Asam kolat dan 

kenodeoksilat adalah asam empedu yang terpenting. Kedua 

asam ini dibentuk dari pra zat yang sama yaitu berasal dari 

kolesterol, sehingga asam empedu yang merupakan hasil akhir 

dari pemecahan kolesterol mempunyai fungsi penting dalam 

eliminasi kolesterol dari tubuh melalui feses. Disamping itu 

asam empedu berperan penting dalam pencernaan dan 

absorbsi lemak (Harper dalam Solichedi, 2001). Damayanti 

(2005) juga menjelaskan bahwa minyak atsiri dan kurkumin 

dapat meningkatkan relaksasi usus halus yang berarti 

mengurangi gerakan peristaltik usus halus, dengan demikian 

ingesta akan lebih lama tinggal di usus halus sehingga absorbsi 

zat-zat makanan akan lebih sempurna. Tingkat efisiensi pakan 

yang tinggi akan meningkatkan produksi dari ternak dan juga 

dapat menguntungkan peternak secara ekonomis dalam segi 

penggunaan pakan. Sedangkan menurut Muhamad (2007), 

beberapa kandungan kimia dari rimpang kunyit yang telah 

diketahui yaitu  minyak atsiri sebanyak 6% yang terdiri dari 

golongan senyawa monoterpen dan sesquiterpen  meliputi 

zingiberen, alfa dan beta-turmerone), zat warna kuning yang 
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disebut kurkuminoid sebanyak 5% (meliputi kurkumin 50-60%, 

monodesmetoksikurkumin dan bidesmetoksikurkumin), 

protein, fosfor, kalium, besi dan vitamin C. Kadar total 

kurkuminoid dihitung sebagai persentase kurkumin, karena 

kandungan kurkumin paling besar dibanding komponen 

kurkuminoid lain.  Komposisi kimia dari tanaman kunyit dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Kunyit 

 

Komponen   Jumlah (%) 

Kadar air 6.0 

Protein 8.0 

Karbohidrat 57.0 

Serat kasar 7.0 

Bahan Mineral 6.8 

Minyak volatile 3.0 

Kurkumin 3.2 

Bahan non volatil 9.0 

Sumber : Muhamad (2007) 

 

Kunyit dapat diberikan pada ayam pedaging dalam 

berbagai cara yaitu bentuk tepung kunyit, ekatraksi kunyit dan 

sari kunyit.  Pemberian dalam bentuk sari kunyit lebih mudah 

diterapkan oleh para peternak dan kandungan kurkumin dalam 

kunyit masih aktif. Kandungan utama rimpang kunyit adalah 

minyak atsiri, kurkumin, resin, oleoresin, desmetoksi-kurkumin 

dan bidesmetoksikurkumin, dammar, gom, protein, kalsium, 

fosfor dan besi. Nataamijaya, Jarmani, Kusnadi dan Praharani 

(2001) juga menjelaskan bahwa minyak atsiri dan kurkumin 

mengandung zat antibakteri yang terdapat pada gugus 

hidroksil fenolat, yaitu suatu senyawa yang dapat menangkal 
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bakteri yang merugikan didalam tubuh sehingga dapat 

menjaga keseimbangan populasi bakteri yang 

menguntungkan. 

Natsir, Widodo dan Muharlien (2016) dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa kandungan minyak atsiri, 

kurkumin dan oleosirin pada bentuk enkapsulasi berturut-turut 

adalah 0,351, 3,112 dan 0,398%, sedangkan pada bentuk tepung 

berturut-turut adalah 0,197, 2,356 dan 0,152%. Rerata jumlah 

villi pada kelompok campuran kunyit dan jahe bentuk tepung 

dan bentuk enkapsulasi masing-masing sebesar 182,44 dan 

196,94. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan 

campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi mempunyai efek 

meningkatnya jumlah villi didalam saluran pencernaan ayam 

lebih banyak dibandingkan pemberian bentuk tepung. 

2.2.  Bakteri Asam Laktat 

Mikroorganisme yang saat ini banyak digunakan sebagai 

probiotik adalah strain Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus 

sp., Streptococcus, yeast, dan Sacharomyces cereviceae. 

Mikroorganisme tersebut harus non-patogen, gram positif, 

strain yang spesifik, anti Escheria coli, tahan terhadap cairan 

empedu, hidup, melekat pada mukosa usus dan minimal 

mengandung 30 x 109 cfu/g (Haryati, 2011). 

Soeharsono (2010) menyatakan bahwa bakteri asam laktat 

dapat menurunkan kadar kolesterol, kemampuan ini berasal dari 

zat antikolesterol yang dihasilkan oleh bakteri yang 

menghambat kerja enzim pembentuk kolesterol, pengurangan 

kolesterol juga terjadi karena selama pertumbuhan bakteri 

menyerap sejumlah kolesterol ke dalam selnya. Jika jumlah 

asam empedu dapat dikurangi maka kolesterol yang ada dalam 

tubuh akan digunakan untuk mensintesis kolesterol, hingga 
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jumlahnya kembali seperti sebelum direduksi. Semakin 

banyaknya bakteri yang mampu menggunakan asam empedu 

maka akan semakin memberikan manfaat yang besar dalam 

menurunkan kolesterol, karena kolesterol akan digunakan 

untuk menjaga konsentrasi asam empedu agar terdapat dalam 

jumlah yang konstan. Bakteri asam laktat mampu 

mempengaruhi aktivitas enzim Bile Salt Hydrolase (BSH) yang 

dapat membantu menurunkan kadar kolesterol (Collins, 1999).  

Selain itu Lactobacillus memiliki kemampuan bertahan 

terhadap garam empedu, kondisi asam, mampu menghambat 

bakteri patogen, tahan terhadap antibiotik dan dapat mengikat 

kolesterol dengan cara menempelkan diri pada epitel dinding 

saluran pencernaan (Hood dan Zottola, 1998). Jumlah 

kolesterol akan berkurang jika asam empedu dapat dikurangi 

dari dalam tubuh yaitu dengan memanfaatkan bakteri yang 

mampu menggunakan asam empedu yang dilepaskan ke dalam 

illeum. Sukarmiati (2007) melaporkan penambahan probiotik 

dalam pakan menggunakan Lactobacillus sp. pada ayam petelur 

dapat meningkatkan jumlah eritrosit. 

Probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara 

langsung maupun secara tidak langsung dengan cara 

memodulasi mikroflora usus dan sistem imun mukosa terutama 

mukosa saluran cerna. Probiotik mempunyai beberapa 

pengaruh yang positif bagi kesehatan, diantaranya 

hipokolesterolemik, yaitu menurunkan konsentrasi kolesterol 

serum darah baik pada manusia maupun pada ternak (Astuti, 

Busono dan Sjofjan, 2015). Hal ini didukung Akhadiarto (2010) 

bahwa mikroba Bacillus sp. bekerja secara sinergis yang 

berfungsi sebagai anti bakteri dalam air minum dan dalam 

saluran pencernaan ayam. Probiotik tersebut mengontrol 

pertumbuhan bakteri saluran pencernaan seperti Salmonella, 
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Campylobakter dan Escherichia coli dengan cara menurunkan 

pH lambung menjadi 4,0. Bakteri saluran pencernaan 

membutuhkan pH sekitar 5,0 untuk berkembang. Produksi 

enzim pencernaan akan distimulasi lebih banyak sehingga 

penyerapan dan pencernaan zat makanan menjadi optimal dan 

lebih baik. 

Meningkatnya aktivitas enzim-enzim pencernaan akan 

menyebabkan semakin banyaknya nutrien yang dapat diuraikan 

dan diserap untuk diubah menjadi produk karkas dengan berat 

yang lebih besar. Soeharsono (2010) menjelaskan bahwa dalam 

probiotik starbio terdapat mikroba proteolitik, selulolitik, 

lignolitik, lipolitik dan nitrogen fiksasi non simbiosis yang 

berfungsi untuk  memecah karbohidrat khususnya selulosa, 

hemiselulosa, lignin dan memecah protein serta lemak menjadi 

lebih sederhana. Emma, Sjofjan, Widodo dan Achmanu (2013) 

juga menjelaskan bahwa kondisi pH saluran pencernaan yang 

cenderung turun dan meningkatnya aktivitas enzim tersebut 

akan bereaksi dengan substrat sehingga memungkinkan terjadi 

peningkatan laju difusi zat pakan serta penyerapan oleh villi 

ileum karena tinggi dan jumlah villi ileum meningkat.  

Harimurti dan Rahayu (2009) melaporkan dalam hasil 

penelitiannya bahwa probiotik dengan strain campuran 

menghasilkan tinggi dan lebar villi jejunum yang lebih baik 

dibandingkan perlakuan dengan strain tunggal yaitu 791,67 dan 

1119,43 µm. Sjofjan dalam Kompiang (2009) pada 

penelitiannya juga melaporkan bahwa secara makroskopis, usus 

ayam menjadi lebih panjang, dan secara mikroskopis probiotik 

mempengaruhi densitas dan panjang villi. Ayam yang 

memperoleh Bacillus sp. mempunyai villi yang lebih panjang 

(78,12 µm dibanding 46,14 µm) dan densitas lebih padat (16,25 

dibanding 12,00/10 cm2) daripada ayam yang menggunakan 
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AGP (Antibiotic Growth Promotor). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa luas permukaan usus untuk menyerap 

nutrien lebih luas pada ayam yang memperoleh probiotik 

Bacillus sp. dibandingkan dengan yang mendapat AGP. Awad, 

Ghareeb, Nitch, Pateiner, Raheem dan Bohm (2008) 

menambahkan bahwa peningkatan tinggi villi pada jejunum 

ayam pedaging paralel dengan peningkatan fungsi pencernaan 

dan fungsi absorpsi karena meluasnya area absorpsi serta 

merupakan suatu ekspresi lancarnya sistem transportasi nutrien 

ke seluruh tubuh. 

Hasil penelitian yang berbeda didapatkan oleh  Agustina, 

Purwanti dan Zainuddin (2007), bahwa penggunaan probiotik 

Lactobacillus sp. sebanyak 2,5 cc/l dan 5,0 cc/l air minum 

sebagai tambahan pakan pada ayam pedaging tidak 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan 

ayam pedaging. Pertambahan bobot yang diperoleh adalah 

552,2 dan 521,3 g/minggu, sedangkan pada perlakuan kontrol 

adalah 545,1 g/minggu. 

Kombinasi tanaman herbal dan probiotik dijelaskan dalam 

penelitian sebelumnya oleh Alipin dkk (2016) bahwa populasi 

Salmonella sp pada usus ayam menunjukkan nilai terendah 

(1,59/100 ml) pada pemberian probiotik yang ditambahkan 

0,50/l ekstrak temulawak, terdapat penurunan sebesar 87,04% 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan 

suplementasi kombinasi probiotik dengan temulawak berperan 

sebagai antibakteri dalam menurunkan populasi 

mikroorganisme. Selain itu kombinasi tersebut juga mampu 

menurunkan kadar kolesterol darah ayam hingga sebesar 74,00 

mg/dl, lebih rendah dibandingkan kontrol yaitu 94,25 mg/dl. 

Nirmalasanti (2002) menyatakan bahwa probiotik tidak 

akan bekerja dengan baik jika dosis probiotik yang diberikan 
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belum sesuai, komposisi mikroflora saat probiotik diberikan 

tidak tepat, jenis bakteri dan cara pemberian probiotik yang 

kurang tepat juga. 

Pengaruh adanya antibakteri pada tanaman herbal terhadap 

daya hambat BAL dijelaskan oleh Warnaini (2013) bahwa 

antibakteri pada ekstrak kunyit memiliki zona hambat dengan 

kategori lemah terhadap bakteri Bacillus sp. dibandingkan 

dengan bakteri pathogen, hal ini disebabkan karena bakteri 

gram positif memiliki struktur dinding sel yang lebih tebal dan 

kandungan lipid lebih tinggi. Abidin (2016) juga menjelaskan 

bahwa pemberian mix sari kunyit dan BAL menghasilkan zona 

hambat terhadap BAL hanya sebesar 1,5 mm, sedangkan pada 

bakteri Escherichia coli sebesar 10,67 mm. Selain itu BAL 

mempunyai karakteristik mudah beradaptasi pada subtrat baru, 

sehingga dalam waktu inkubasi yang cukup lama dapat 

ditemukan kembali koloni bakteri asam laktat pada zona bening 

selama pengujian daya hambat bakteri.   

2.3.  Ayam Pedaging 

Ayam pedaging disebut juga broiler, merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging ayam. Ciri umum dari ayam pedaging 

utamanya adalah badan besar, pertumbuhan cepat, temperamen 

tenang, lamban dan sebagian cakar/kaki berbulu (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). Masyarakat Indonesia telah mengenal ayam 

pedaging dengan berbagai kelebihannya. Waktu pemeliharaan 

yang relatif singkat dan menguntungkan, hanya 5-6 minggu 

sudah bisa dipanen menyebabkan musiman yang bermunculan 

di berbagai wilayah Indonesia. 
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Ayam pedaging termasuk hewan dengan sistem 

pencernaan monogastrik atau hewan yang hanya mempunyai 

satu lambung. Saluran pencernaan pada ayam pedaging terbagi 

menjadi beberapa segmen yaitu : mulut (paruh), esophagus, 

tembolok (crop), lambung kelenjar (proventiculus), lambung 

keras (ventriculus/gizzard), usus halus (small intestine), sekum 

(caecum), usus besar (large intestine) dan kloaka. Selain itu ada 

pula pankreas dan hati yang merupakan organ yang diperlukan 

dalam membantu proses pencernaan (Rizal, 2006) 

Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung semua 

zat makanan yang diperlukan oleh hewan dalam perbandingan 

yang sesuai dengan kebutuhan.  Namun, pakan yang sudah 

lengkap kandungan zat makanannya belum dapat menjamin 

penampilan broiler akan lebih baik.  Efisiensi suatu bahan 

makanan ditentukan oleh kemampuan ternak dalam mencerna 

bahan makanan karena tidak semua zat makanan dapat dicerna 

dan diserap oleh alat pencernaan. Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan kecernaan pakan dan penyerapan zat makanan 

biasanya dalam pakan diberikan feed additive.  Selain melalui 

pakan, penggunaan feed additive juga dapat dilakukan melalui 

air minum (Tantalo, 2009). 

Rizal (2006) juga menjelaskan beberapa hal yang 

mendukung keunggulan ayam pedaging, diantaranya adalah 

makanan, temperatur lingkungan dan manajemen 

pemeliharaan. Pertumbuhan yang sangat cepat tidak akan 

tampak bila tidak didukung dengan pakan yang mengandung 

protein dan asam amino yang seimbang sesuai dengan 

kebutuhan ayam. Ayam pedaging dapat menyesuaikan 

konsumsi pakannya untuk memperoleh cukup energi guna 

pertumbuhan maksimum. Penyesuaian tersebut berkisar antara 
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2800-3400 kkal energi metabolisme per kg pakan. Daya cerna 

karbohidrat yang berupa pati cukup tinggi, sekitar 95%.  

Menurut Achmanu dan Muharlien (2011) pada kondisi 

lingkungan panas konsumsi pakan akan menurun sehingga 

apabila zat-zat makanan yang terkandung didalamnya kurang 

mencukupi berakibat menurunnya tingkat produksi. Ayam 

pedaging pada umur 5 minggu memiliki bobot badan 1,14 g 

dengan kebutuhan pakan 83,5 g/ekor/hari.  

Selain itu air minum juga merupakan hal sangat penting 

bagi ayam. Fungsi air yaitu sebagai cairan tubuh, mengangkat 

zat-zat makanan, membuang sisa-sisa metabolisme melalui 

ekskreta serta pengaturan suhu tubuh ternak (Khumaini dkk, 

2012).  

2.4.  Persentase Karkas  

 Karkas ayam pedaging merupakan daging ayam yang 

sudah dikurangi kepala, kaki (ceker), darah, bulu dan seluruh isi 

rongga dada dan rongga perut. Sedangkan persentase karkas 

didapatkan dari perbandingan antara bobot karkas dengan bobot 

hidup saat sebelum ayam disembelih (Akhadiarto, 2010). 

Persentase bobot karkas merupakan perbandingan bobot karkas 

dengan bobot hidup, sehingga bobot hidup yang besar akan 

diikuti pula oleh bobot karkas yang besar atau sebaliknya. 

Produksi karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan 

besarnya karkas ayam pedaging yang cukup bervariasi. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat 

kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada 

ayam pedaging (Andika, 2014). Selain itu, berdasarkan Mide 

(2013) perbedaan persentase karkas juga dapat disebabkan 

karena pengaruh komposisi ransum, jenis bahan pakan dan 

lingkungan. 
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 Wahju (2004) menyatakan bahwa tingginya bobot karkas 

ditunjang oleh bobot hidup akhir sebagai akibat pertambahan 

bobot hidup ternak. Shanin dan Azeem (2005) menambahkan 

bahwa ayam yang diberi pakan dengan kandungan tinggi serat, 

baik dengan kandungan protein tinggi ataupun rendah memiliki 

proporsi bobot karkas dengan tulang yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan dengan 

kandungan rendah serat, baik dengan kandungan protein tinggi 

ataupun rendah. 

 Berdasarkan hasil penelitian dari Sinurat, Purwadaria, 

Bintang, Ketaren, Bermawie, Raharjo dan Rizal (2009) 

menunjukkan bahwa ayam pedaging dengan pemberian kunyit 

level rendah, sedang dan tinggi berturut-turut menghasilkan 

persentase karkas yaitu 69,60, 68,41 dan 68,71%. Bakrie dkk 

(2003) juga menambahkan dengan hasil penelitiannya bahwa 

ayam pedaging dengan pemberian jamu herbal dalam air 

minum menghasilkan persentase karkas yang lebih tinggi yaitu 

68,1 % dibandingkan dengan ayam pedaging dengan tanpa 

pemberian jamu herbal yaitu 64%. 

 Pemberian probiotik juga dapat meningkatkan bobot 

karkas ayam pedaging, efisiensi penyerapan pakan pada saluran 

pencernaan menyebabkan bobot dari saluran pencernaan 

beserta isinya menjadi menurun sehingga dapat meningkatkan 

persentase karkas ayam pedaging (Astuti dkk, 2015). Daud dkk 

(2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberian 

probiotik pada ayam pedaging dengan sebanyak 0,2% dapat 

menghasilkan persentase karkas ayam pedaging sebesar 

67,47%, lebih tinggi jika dibandingkan ayam pedaging dengan 

pemberian antibiotik 0,01% yaitu sebesar 66,56%. Hasil 

penelitian lain ditunjukkan oleh Pradana, Busono dan Widodo 

(2015) dalam penelitiannya bahwa ayam pedaging dengan 
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penambahan Bakteri Asam Laktat (BAL) mampu menghasilkan 

persentase karkas paling tinggi yaitu 68,8%. 

 Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan, faktor sebelum pemotongan 

yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, umur, ransum termasuk bahan 

aditif pakan dan tingkat stres dari ternak (Nurhayati, 2008). 

Rahmawati (2013) menambahkan bahwa kondisi tubuh ternak 

yang sehat akan memberikan respon konsumsi pakan yang 

meningkat sehingga mampu meningkatkan bobot badan ternak 

yang berkorelasi pada peningkatan persentase karkas. 

 

2.5.  Deposisi Daging Dada 

Faktor kandungan nutrisi dalam pakan khususnya protein 

mampu mempengaruhi bobot karkas yang berbeda dan 

membuat persentase deposisi daging dada menjadi berbeda 

pula, hal tersebut dibuktikan bahwa pakan perlakuan dengan 

kandungan PK paling tinggi yaitu 22,68% menghasilkan 

persentase deposisi daging dada paling tinggi yaitu sebesar 

26,8% (Anggita, Sjofjan dan Djunaidi, 2016). Wahju (2004) 

juga menyatakan bahwa protein memiliki fungsi yang sangat 

vital  bagi unggas, seperti memperbaiki jaringan yang rusak, 

pertumbuhan jaringan yang baru, pertumbuhan bulu serta 

pensuplai asam amino. Produksi daging dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti genetik, umur, jenis kelamin dan pakan 

(Widodo, Sarengat dan Suprijatna, 2012).  

Pemberian probiotik juga dapat mempengaruhi  persentase 

dari bobot karkas ayam pedaging. Hal ini dijelaskan oleh 

Vidyani, Ariana dan Wiyana (2015), bahwa pemberian 

probiotik starbio 0,25% pada ayam pedaging mampu 

meningkatkan berat recahan karkas bagian dada dan paha ayam 
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pedaging dibandingkan dengan ayam tanpa pemberian 

probiotik. Widodo dkk  (2012) juga menambahkan bahwa 

protein erat sekali hubungannya dengan aktivitas metabolisme 

dalam tubuh, protein dibutuhkan ayam sebagai komponen 

utama untuk sintesis urat daging yang akan menunjang 

pertumbuhan karkas yang dihasilkan, sehingga dengan 

peningkatan protein yang dapat diserap maka sintesis urat 

daging pada bagian dada dan paha semakin meningkat.  

Selle, Huang and Muir (2003) menyatakan bahwa berat 

daging dada adalah 24% dari berat karkas. Sedangkan 

penelitian dari Pradana dkk (2015) menjelaskan bahwa 

penggunaan probiotik pada ayam pedaging menghasilkan rata-

rata persentase daging dada paling tinggi sebesar 21,1% dari 

bobot karkas. 

2.6.  Kolesterol Daging 

Kolesterol berasal dari kata cholesterine yang berasal dari 

bahasa Yunani, Chole berarti empedu dan Stereos berarti padat. 

Kolesterol yang pertama kali ditemukan dengan cara 

mengisolasi dari batu empedu. Trigliserida dan kolesterol yang 

berasal dari makanan dalam usus dikemas dalam bentuk 

partikel besar lipoprotein yaitu kilomikron yang akan dibawa 

kedalam aliran darah. Kemudian trigliserida dalam bentuk 

kilomikron mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein 

lipase sehingga terbentuk asam lemak bebas (FFA) dan sisa 

kilomikron. Sisa kilomikron merupakan kilomikron yang 

kehabisan trigliseridanya tetapi tetap berada dalam sirkulasi 

sebagai lipoprotein kaya kolesterol. Asam lemak bebas akan 

menembus jaringan lemak atau sel otot untuk diubah menjadi 

trigliserida kembali sebagai cadangan energi. Sisa kilomikron 
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akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan 

kolesterol bebas (Wirapati, 2008). 

Kolesterol merupakan salah satu sterol hewani dan 

menyusun 17% bahan kering otak. Kolesterol dapat disintesa 

dari asetat dalam bahan asal dari asam kolat penyusun asam 

empedu. Kolesterol berhubungan erat dengan keadaan 

aterosklerosis, dimana terdapat penimbunan bahan-bahan 

mengandung kolestrol pada dinding pembuluh darah yang 

menyebabkan penyakit jantung (Ramdani, 2005). 

Solichedi (2001) melaporkan dalam hasil penelitiannya 

bahwa penambahan kunyit pada dan temulawak pada pakan 

ayam pedaging mampu menurunkan kadar kolesterol daging 

dada, pada perlakuan kontrol kadar kolesterol sebesar 46,30 

mg/100 g dan pada pakan dengan penambahan kunyit dan 

temulawak 4 % memiliki kadar kolesterol 24,16 mg/100 g. 

Namun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 

kolesterol daging paha. 

Penambahan kunyit 0,6% atau temulawak 0,4% dan 

0,6% juga dapat menurunkan kadar lemak abdominal dan 

kolesterol karkas broiler umur enam minggu. Rataan lemak 

abdominal pada perlakuan pakan kontrol adalah sebesar 1,25% 

bobot hidup, sedangkan pada perlakuan pakan 0,6% kunyit 

didapatkan hasil lemak abdominal sebesar 0,68% bobot hidup. 

Rataan kolesterol pada perlakuan kontrol sebesar 1,12 mg (%), 

sedangkan pada kunyit 0,6% sebesar 0,90 mg (%) (Ramdani, 

2005). 

Pemberian probiotik dan prebiotik pada ayam pedaging 

juga memberikan pengaruh nyata terhadap kadar kolesterol 

ayam pedaging,  Daud, Piliang dan Kompiang (2007) 

melaporkan bahwa pemberian probiotik yang dikombinasikan 

dengan prebiotik menghasilkan  kadar kolesterol daging yaitu 
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sebesar 0,18 ± 0,02 mg/g pada pemberian 0,2 % probiotik dan 

0,5 prebiotik. Afriani dalam Kompiang (2009), melaporkan 

kandungan kolesterol pada ayam pedaging yang diberi 

probiotik Bacillus sp. (83,83 mg/100ml plasma) atau 

Sacharomices cereviceae (82,50 mg/100 ml plasma) lebih 

rendah dibandingkan penggunaan AGP (109,33 mg/100 ml 

plasma). Kemungkinan mikroba probiotik memanfaatkan 

kolesterol yang ada dalam pakan untuk memanfaatkan 

kolesterol yang ada dalam pakan untuk metabolismenya sendiri 

sehingga jumlah kolesterol yang tersedia untuk inangnya 

menurun. 

Sudha, Prashant, Kalpana, Sekhar dan Kaiser (2009) 

menyatakan bahwa penurunan kolesterol juga dapat terjadi 

karena senyawa yang dihasilkan oleh mikroba non patogen 

berkompetisi dengan HMG-CoA untuk berikatan dengan enzim 

HMG-CoA reduktase. Selain itu penurunan kolesterol juga 

disebabkan karena kemampuan probiotik dalam 

mendekonjugasi garam emepedu. Mekanismenya adalah enzim 

BSH (Bile Salt Hydrolase) yang dihasilkan oleh probiotik 

menghidrolisis atau memutuskan ikatan C-24 N-Acyl amida 

yang terbentuk diantara asam empedu dan asam amino pada 

garam empedu terkonjugasi menghasilkan garam empedu 

terdekonjugasi dan glasin/taurin. Garam empedu 

terdekonjugasi memiliki tingkat kelarutan rendah, lebih 

hidrofobik dan secara pasif langsung diserap oleh mukosa usus 

kembali ke hati melalui peredaran darah. BSH juga berperan 

dalam penghilangan molekul air antara glisin/taurin dengan 

asam kolat yang menghasilkan asam kolat bebas yang 

selanjutnya dapat mempengaruhi banyaknya kolesterol yang 

dibutuhkan untuk mensintesis garam empedu pada tubuh. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini telah dilaksanakan  di Laboratorium  

Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya di Desa Semanding, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Pembuatan bahan penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Biokimia Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya.  Penelitian sampai dengan pembuatan laporan akhir 

dilaksanakan selama 5 bulan. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1.  Ayam Pedaging 

 Penelitian ini menggunakan 180 ekor Day Old 

Chick (DOC) ayam pedaging strain Lohmann yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (unsexed) yang dipelihara 

selama 35 hari dengan rataan bobot badan 45,76±3,16 

g/ekor dan koefisien keragaman 6,91% (Lampiran 4). 

 

3.2.2. Kandang dan Peralatan 

Kandang  yang   digunakan   untuk  penelitian  ini  

adalah  kandang kelompok dengan ukuran tiap petak 

panjang x lebar x tinggi (1mx1mx1m). Kandang yang 

digunakan berjumlah 20 plot. Setiap unit kandang 

ditempati 9 ekor ayam pedaging. Tiap plot dilengkapi 

dengan tempat pakan dan tempat minum serta lampu 40 

watt sebagai pemanas dan penerang.  Peralatan  yang  

digunakan  adalah  timbangan  digital  5  kg  dengan 

ketelitian 0,1 gr dan timbangan pakan 25 kg dengan 

ketelitian  0,1 kg.  
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3.2.3. Pakan dan Minum  

Pakan yang digunakan selama pemeliharaan dalam 

penelitian ini adalah pakan komersial  yang diproduksi 

oleh PT. Charoen Pokphand, yang memiliki susunan bahan 

antara lain  jagung, dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, 

bungkil kelapa, tepung daging, tepung tulang, gandum, 

bungkil kacang tanah, canola, tepung daun, vitamin, 

calcium, fosfat dan trace mineral. Kandungan zat pakan 

yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 

2. Air minum yang diberikan merupakan campuran 

dengan bahan perlakuan yaitu mix sari kunyit dan BAL. 

Jumlah pemberian air minum ditentukan berdasarkan 

Nutrition Research Council (1994), untuk ayam umur 1 

minggu (32 ml/ekor/hari), umur 2 minggu (68 

ml/ekor/hari), umur 3 minggu (103 ml/ekor/hari), umur 4 

minggu (142 ml/ekor/hari) dan umur 5 minggu (178 

ml/ekor/hari). 

 

3.2.4. Mix Sari Kunyit dan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Pembuatan mix sari kunyit dengan Bakteri Asam 

Laktat (BAL) dilakukan melalui alur yang dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Mix sari kunyit dan BAL 

 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Pakan Ayam Pedaging 

Periode Starter (1-21 hari) dan Finisher (22-35 hari) 

 Sumber : Laboratorium PT. Charoen Pokphand (2016) 

 

 

 

Zat Makanan Starter Finisher 

Kadar Air (%) 13,0 13,0 

Protein (%) 23-25 19-21 

Lemak (%) 5,0 5,0 

Serat (%) 5,0 5,0 

Abu (%) 7,0 7,0 

Kalsium (%) 0,9 0,9 

Fosfor (%) 0,6 0,6 

Tanaman 
herbal 
kunyit

Dicuci 
hingga 

bersih lalu 
ditiriskan

Dicincang 
menjadi 

bagian kecil-
kecil

Digiling 
hingga 
halus 

kemudian 
disaring

Ditambahkan 
molases dengan 

konsentrasi 
12%

Ditambahkan 
mikroba asam laktat 
dengan konsentrasi 

8% dan populasi 
sebanyak 2,86x109 

cfu/ml

Diaduk dan 
difermentasikan 
selama 4-7 hari 

kemudian 
dikemas dalam 

botol

Siap 
diberikan 
pada ayam 
pedaging
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3.3. Metode Penelitian  

3.3.1. Rancangan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental 

in vivo. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, 

setiap perlakuan diulang 5 kali. Faktor penambahan mix 

sari kunyit dan BAL adalah 4 taraf penambahan, yaitu: 

0%, 1%, 2% dan 3%. Perlakuan  penambahan  kombinasi  

air minum dan mix sari kunyit dan BAL yaitu:  

 

P0 = Air minum tanpa penambahan Mix sari kunyit dan   

BAL 

P1 = Air Minum + 1% Mix sari kunyit dan BAL 

P2 = Air Minum + 2% Mix sari kunyit dan BAL 

P3 = Air Minum + 3% Mix sari kunyit dan BAL 

 

Variabel  yang  akan  diamati  dalam  penelitian  ini  

adalah  kualitas daging ayam pedaging yang meliputi : 

1. Persentase Karkas 

2. Deposisi daging dada 

3. Kolesterol daging 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Persiapan Kandang 

Persiapan kandang dilakukan dengan pembersihan 

kandang dan penyemprotan desinfektan. Selanjutnya 

kandang diberi atap dan dinding plastik untuk  mencegah 

udara dingin masuk ke dalam kandang. Tempat pakan dan 

minum selanjutnya dibersihkan dengan dicuci hingga 

bersih lalu dikeringkan. Kandang kemudian disekat 

menjadi 20 petak dan diberi sekam.  
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3.4.2. Pemeliharaan  

Setiap petak kandang diberikan satu tempat pakan 

dan minum, pada setiap petak juga diberi label berisikan 

nomor perlakuan dan ulangan. Saat chick in dilakukan 

penimbangan Day Old Chick (DOC), dihitung koefisien 

keragaman bobot badan  lalu ditempatkan secara acak pada 

setiap petak kandang dan diberikan larutan gula melalui air 

minum. Penerangan kandang menggunakan lampu warna 

putih, dinyalakan saat petang hingga pagi hari. Selama fase 

brooding pemberian dan pengecekan pakan dilakukan 

setiap 3-4 jam dan setelah fase tersebut dilakukan dua kali 

dalam sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Air minum 

diberikan dengan jumlah yang sudah ditentukan dengan 

penambahan perlakuan dan tempat minum dibersihkan 

setiap hari. Umur 4 hari dilakukan pemberian vaksin ND 

IB melalui tetes mata dan vaksin gumboro A saat umur 10 

hari melalui tetes mulut. Pengumpulan data dilakukan 

setelah umur 35 hari meliputi pengukuran persentase 

karkas, deposisi daging dada dan pengambilan sampel 

untuk uji kolesterol daging. 

 

3.5. Metode Koleksi Sampel 

Koleksi sampel dilakukan dengan menimbang ayam yang 

akan dipotong, selanjutnya diberi label pada kaki, dilakukan 

penyembelihan dan pencabutan bulu. Setelah ayam bersih, 

dipisahkan bagian kepala, kaki dan jeroan untuk memperoleh 

karkas, kemudian ditimbang. Selanjutnya dipotong bagian dada 

kemudian ditimbang. Daging dada tersebut kemudian 

dimasukkan plastik klip berlabel dan disimpan dalam steroform 

yang sudah diberi es batu didalamnya. 
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3.6. Prosedur Analisis  

3.6.1.  Persentase Karkas 

 Persentase bobot karkas dihitung dengan karkas 

ayam yang telah dihilangkan kepala, bulu, organ dalam, 

darah dan kaki (ceker). Penentuan persentase karkas 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Persentase Karkas (%)=
bobot karkas

bobot hidup
x 100% 

3.6.2.  Deposisi Daging Dada 

 Data deposisi daging dada dapat diambil setelah 

masa pemeliharaan ayam pedaging selama 1 (satu) periode 

yaitu 35 hari. Data diambil dengan cara diambil daging 

bagian dada kemudian ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital. Penentuan persentase daging dada 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

Deposisi daging (%)=
bobot daging

bobot karkas
x 100% 

 

3.6.3.  Kadar Kolesterol (Metode Lieberman-Buchard 

Color Reaction) (AOAC, 2005) 

Daging diperoleh dari daging dada (kanan dan kiri) 

lalu dikeringkan menggunakan oven bersuhu 60o C selama 

±36 jam. Daging kering dihaluskan menggunakan grinder 

hingga berbentuk tepung. Preparasi sampel (±0,2 gram) 

dilakukan dengan cara diekstraksi sampel menggunakan 

larutan alkohol-eter dengan rasio 3:1. Larutan 

disentrifugasi dalam tabung sentrifuse berskala 15 ml 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan 

yang diperoleh dipindah ke dalam gelas piala 50 ml dan 
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dipanaskan pada penangas air hingga kering. Hasil 

ekstraksi (residu) ditambah dengan 3 ml reagen 

Lieberman- Buchard (asam asetat anhidrid dan asam sulfat 

pekat dengan rasio 5:1) yang mula-mula berwarna merah 

hingga berubah menjadi biru dan hijau. Warna hijau 

sebanding dengan konsentrasi kolesterol. Bagan alur 

analisis kadar kolesterol daging ayam pedaging dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Penentuan kadar kolesterol 

(mg%) ditentukan dengan rumus : 

 

Kolesterol (
mg

100g
) =

absorbans sampel

absorbans standar
x 0,4 (kons)x

100

berat sampel
 

 

3.6.4. Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan 

dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis of Variance). 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata, dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s pada taraf 

kepercayaan 0,05 untuk melihat pengaruh masing-masing 

perlakuan. 

 

3.6.5.  Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian ditabulasi 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan 

dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam 

(ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda antar 

perlakuan makan akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Model matematika percobaan RAL 

yang digunakan yaitu : 
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Keterangan : 

Yij = pengamatan pada perlakuan ke- i dan ulangan ke- j 

j nilai tengah populasi 

i = pengaruh perlakuan ke- i 

ij = kesalahan (error) pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

i = 1,2,3,4,5 

j = 1,2,3,4 

 

3.7. Batasan Istilah 

 

1. Feed 

Additive 

: Suatu bahan yang tidak termasuk 

dalam zat pakan yang dicampurkan 

dalam pakan dengan jumlah sedikit.  

2. Fitobiotik : Aditif pakan yang berasal dari 

bahan tanaman murni 

3. Deposisi : Proses meletakkan suatu komponen 

dalam suatu sistem 

4. Karkas  : Bagian tubuh ternak selain kepala, 

jeroan, kaki dan bulu. 

5. Ad libitum : Pemberian pakan atau air minum 

yang selalu tersedia dan tidak ada 

pembatasan jumlah pakan atau air 

minum yang diberikan. 

6. Kurkumin : Senyawa aktif yang ditemukan 

pada kunyit berupa polifenol. 

7. Kurkuminoid  :  Senyawa turunan dari kurkumin. 

8. Antibiotik  : zat yang dihasilkan oleh mikroba 

terutama fungi dan bakteri tanah, 

yang dapat menghambat atau 

membasmi mikroba jenis lain 

 

Yij =  + i + ij 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh dari pemberian mix sari kunyit 

(Curcuma domestica Val.) dan BAL melalui air minum 

sebagai aditif pakan terhadap persentase karkas, deposisi 

daging dada dan kadar kolesterol ayam pedaging. Hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Rataan Persentase Karkas, Deposisi Daging Dada 

dan Kadar Kolesterol Daging   Ayam Pedaging 

Perla

kuan 

Variabel pengamatan 

Persentase 

karkas  

(%) 

Deposisi 

daging dada 

(%) 

Kadar 

kolesterol 

daging 

(mg/100g) 

P0 60,28 ± 1,89a 21,69 ± 1,17A 73,14 ± 0,71A 

P1 60,59 ± 3,06a 21,97 ± 0,63A 71.65 ± 0,62B 

P2 62,27 ± 2,09b 23,17 ± 0,49B 68,81 ± 0,47C 

P3 64,86 ± 1,54c 23,67 ± 0,44B 64,25 ± 0,60D 
Keterangan : 

- (a-c)superskrip huruf kecil yang berbeda dalam kolom yang sama   

menunjukkan pengaruh nyata (P<0,05). 

- (A-D)superskrip huruf kapital yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1. Efek Perlakuan terhadap Persentase Karkas Ayam 

Pedaging 

Hasil analisis statistik data penelitian persentase karkas 

dada ayam pedaging (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa efek 

pemberian mix sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan BAL 

dalam air minum ayam pedaging memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap persentase karkas ayam pedaging. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayam pedaging 

yang diberi mix sari kunyit dan BAL melalui air minum pada 

P3 menghasilkan persentase karkas yang  lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan yang lain yaitu sebesar 64,86%.  Hal 

ini disebabkan karena pada P3 dengan penambahan mix sari 

kunyit dan BAL sebanyak 3% bekerja secara optimal dalam 

meningkatkan absorbsi nutrisi pakan, dengan demikian bobot 

akhir ayam pedaging ketika dipanen juga meningkat. 

Tingginya bobot akhir ayam pedaging ketika dipanen sejalan 

dengan persentase karkas ayam pedaging. Hal ini dibuktikan 

dengan data hasil penelitian bahwa ayam pedaging dengan 

pemberian mix sari kunyit dan BAL sebanyak 3% (P3) juga 

menghasilkan bobot akhir ayam pedaging paling besar yaitu 

2052,2 g (Tabel 4.), sehingga dapat disimpulkan bahwa zat 

aktif dalam kunyit yaitu minyak atsiri dan kurkumin yang 

dikombinasikan dengan BAL dapat bekerja secara optimal 

pada pemberian sebanyak 3% diberikan melalui air minum 

ayam pedaging. Rataan konsumsi pakan dan bobot akhir ayam 

pedaging hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.  

Berdasarkan data bobot akhir ayam pedaging tersebut  

(Tabel 4.) menunjukkan bahwa persentase karkas erat 

kaitannya dengan bobot akhir ayam pedaging. Andika (2014)  

dengan hasil penelitiannya menjelaskan  bahwa produksi 

karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya 

karkas ayam pedaging yang cukup bervariasi. Mide (2013) 

menambahkan bahwa tingginya persentase karkas juga 

disebabkan karena pengaruh komposisi ransum, jenis pakan 

dan kondisi lingkungan. 
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Tabel 4.  Rataan Konsumsi Pakan, Bobot Akhir dan Konversi 

Pakan Ayam Pedaging dalam Satu Periode 

Pemeliharaan (35 Hari) 

Perlakuan 

Parameter 

Konsumsi 

Pakan (g) 
Bobot Akhir (g) 

Konversi 

Pakan 

P0 3467,44±65,12 1902,25±41,05 1,82±0,05 

P1 3405,49±51,01 1968,80±62,39 1,73±0,07 

P2 3326,82±60,44 2007,40±27,27 1,66±0,03 

P3 3281,32±50,72 2052,20±32,48 1,59±0,03 

 

Persentase karkas ayam pedaging yang dihasilkan dari 

penelitian masih lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian dari Raharjo dan Rizal (2009) yang menggunakan 

tanaman kunyit dengan level rendah, sedang dan tinggi 

berturut-turut menghasilkan persentase karkas yaitu 69,60%, 

68,41% dan 68,71%. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

adanya perbedaan komposisi pakan yang diberikan serta 

adanya faktor eksternal seperti lingkungan dan tingkat stres 

dari ternak. Sesuai dengan penjelasan dari Nurhayati (2008) 

bahwa kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan, faktor sebelum pemotongan 

yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, umur, ransum termasuk bahan 

aditif pakan dan tingkat stres dari ternak. Hasil penelitian juga 

lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari 

Pradana dkk (2015) yang juga menggunakan BAL dalam 

penelitiannya menghasilkan persentase karkas mencapai 

68,8% namun tidak memberikan perbedaan yang nyata.  
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4.2. Efek Perlakuan terhadap Deposisi Daging Dada 

Ayam Pedaging 

Hasil analisis statistik data penelitian deposisi daging 

dada ayam pedaging (Lampiran 4.) menunjukkan bahwa efek 

pemberian mix sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan BAL 

dalam air minum ayam pedaging memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap deposisi daging dada ayam 

pedaging. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ayam pedaging yang 

diberi mix sari kunyit melalui air minum pada P2 dan P3 

menghasilkan persentase deposisi daging dada ayam pedaging 

lebih tinggi yaitu 23,17% dan 23,67%. Pemberian mix sari 

kunyit dan BAL pada level 2% dan 3% menghasilkan 

presentase deposisi daging dada yang lebih tinggi dikarenakan 

pada level tersebut mix sari kunyit dan BAL mampu bekerja 

secara optimal, fungsi probiotik yang dapat meningkatkan 

jumlah dan tinggi villi serta fungsi minyak atsiri pada kunyit 

yang dapat merelaksasi usus halus sejalan dalam 

meningkatkan efisiensi pencernaan pakan, sehingga nutrisi 

pakan terserap secara optimal dan mampu meningkatkan 

persentase daging dada ayam pedaging. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin tingginya level pemberian mix sari kunyit dan 

BAL (0%, 1%, 2% dan 3%) berturut-turut menghasilkan 

peningkatan persentase deposisi daging dada ayam pedaging 

yaitu 21,69%, 21,97%, 23,17% dan 23,67%. Berdasarkan 

penelitian dari Sjofjan dalam Kompiang (2009) menunjukkan 

bahwa pemberian probiotik meningkatkan jumlah villi dan 

juga tinggi villi usus ayam pedaging, dengan demikian 

penyerapan pakan lebih maksimal sehingga efisiensi 

penggunaan pakan meningkat. Damayanti (2005) dalam 

penelitiannya juga menjelaskan bahwa kandungan minyak 
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atsiri dan kurkumin pada kunyit mampu meningkatkan 

relaksasi usus halus yang berarti mengurangi gerakan 

peristaltik usus halus, dengan demikian ingesta akan lebih 

lama tinggal di usus halus, sehingga absorbsi zat makanan 

dalam pakan akan lebih sempurna. Optimalnya penyerapan 

pakan sejalan dengan pertambahan bobot badan dan juga 

persentase karkas terutama bagian dada ayam pedaging. 

Hasil penelitian penambahan mix sari kunyit dan BAL ini 

masih sedikit dibawah pernyataan dari Selle et.al (2003) 

bahwa berat daging dada adalah 24% dari berat karkas. Namun 

persentase deposisi daging dada dari hasil penelitian masih 

lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya oleh Pradana 

dkk (2015) dengan penelitiannya yang menggunakan 

probiotik, menghasilkan rata-rata persentase daging dada 

paling tinggi sebesar 21,1%. Perbedaan ini diduga karena 

penggunaan probiotik pada penelitian ini dikombinasikan 

dengan kunyit (Curcuma domestica Val.) yang memiliki 

kandungan kurkumin yang mampu meningkatkan 

pertambahan bobot badan ayam pedaging yang berkorelasi 

positif dengan persentase deposisi daging dada ayam 

pedaging. Hasil penelitian  dari  Vidyani dkk (2015) juga  

menyatakan pemberian probiotik starbio sebanyak 0,25% 

terbukti mampu meningkatkan berat recahan karkas bagian 

dada dan paha ayam pedaging dibandingkan ayam tanpa 

pemberian probiotik.  Persentase deposisi daging dada selain 

dipengaruhi oleh  faktor perlakuan juga diduga ada faktor lain 

yang mempengaruhi persentase deposisi daging dada ayam 

pedaging. Widodo dkk (2012) menambahkan bahwa produksi 

daging dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, umur, 

jenis kelamin dan pakan yang diberikan. 
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Kandungan nutrisi pakan terutama protein juga memiliki 

korelasi yang positif terhadap meningkatnya deposisi daging 

dada ayam pedaging. Kandungan PK (Tabel 2.) dari pakan 

yaitu sebesar 23-25% pada fase starter  dan 19-21% pada fase 

finisher. Hal ini sesuai dengan  penelitian dari Anggita dkk 

(2016), bahwa faktor kandungan nutrisi dalam pakan 

khususnya protein mampu meempengaruhi bobot karkas yang 

berbeda dan membuat persentase deposisi daging dada 

menjadi berbeda pula, hal tersebut dibuktikan bahwa 

perlakuan dengan kandungan PK paling tinggi yaitu 22,68%, 

menghasilkan persentase deposisi daging paling tinggi yaitu 

sebesar 26.8%. Protein memiliki fungsi penting bagi unggas, 

seperti memperbaiki jaringan yang rusak, pertumbuhan 

jaringan yang baru, pertumbuhan bulu serta pensuplai asam 

amino (Wahju, 2004). Hal ini didukung oleh Widodo dkk 

(2012) bahwa protein erat sekali hubungannya dengan 

aktivitas metabolisme dalam tubuh, protein dibutuhkan ayam 

sebagai komponen utama utama untuk  sintesis urat daging 

yang akan menunjang pertumbuhan karkas yang dihasilkan, 

sehingga dengan peningkatan protein yang dapat diserap maka 

sintesis urat daging pada bagian dada dan paha semakin 

meningkat. 

 

4.3. Efek Perlakuan terhadap Kadar Kolesterol Daging 

Ayam Pedaging 

 Hasil analisis statistik data penelitian kadar kolesterol 

daging ayam pedaging (Lampiran 5.) menunjukkan bahwa 

efek pemberian mix sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan 

BAL dalam air minum ayam pedaging memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar kolesterol daging 

ayam pedaging. Perlakuan P3 dengan penambahan mix sari 
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kunyit dan BAL menghasilkan rataan kadar kolesterol daging 

yang paling rendah dibandingkan dengan pakan kontrol dan 

perlakuan yang lain. Senyawa aktif kurkumin dan minyak 

atsiri dalam kunyit mempunyai aktivitas kalagoga yang dapat 

meningkatkan produksi dan sekresi cairan empedu dan 

penkreas. Asam kolat dan kenodeoksilat adalah asam empedu 

yang terpenting. Kedua asam ini dibentuk dari pra zat yang 

sama yaitu berasal dari kolesterol, sehingga asam empedu 

yang merupakan hasil akhir dari pemecahan kolesterol 

mempunyai fungsi penting dalam eleiminasi kolesterol dari 

tubuh melalui feses. Disamping itu asam empedu juga 

berperan penting dalam pencernaan dan absorbsi lemak 

(Harper dalam Solichedi, 2001). Perlakuan dengan 

penambahan BAL juga memberikan pengaruh yang positif 

terhadap kadar kolesterol daging dari ayam pedaging. 

Berdasarkan Astuti dkk (2015), probiotik akan mempengaruhi 

fungsi fisiologi usus secara langsung maupun secara tidak 

langsung dengan cara memodulasi mikroflora usus dan sistem 

imun mukosa terutama mukosa saluran cerna. Probiotik 

mempunyai beberapa pengaruh yang positif bagi kesehatan, 

diantaranya hipokolesterolemik, yaitu menurunkan konsentrasi 

kolesterol serum darah baik pada manusia maupun pada ternak. 

Perlakuan dengan pemberian mix sari kunyit dan BAL  

pada ayam pedaging pada P0,P1,P2 dan P3 berturut-turut 

menghasilkan rataan kadar kolesterol daging sebesar 73,14%, 

71,65%, 68,61% dan 64,25%. Penelitian sebelumnya oleh 

Solichedi (2001) melaporkan bahwa  penambahan kunyit pada 

dan temulawak pada pakan ayam pedaging mampu menurunkan 

kadar kolesterol daging dada, pada perlakuan kontrol kadar 

kolesterol sebesar 46,30 mg/100 g dan pada pakan dengan 

penambahan kunyit dan temulawak 4 % memiliki kadar 
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kolesterol 24,16 mg/100 g. Namun, tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar kolesterol daging paha. Afriani dalam 

Kompiang (2009) menambahakan bahwa kolesterol pada ayam 

pedaging yang diberi probiotik Bacillus sp. (83,83 mg/100ml 

plasma) atau Sacharomices cereviceae (82,50 mg/100 ml 

plasma) lebih rendah dibandingkan penggunaan AGP (109,33 

mg/100 ml plasma). Hasil kadar kolesterol daging tersebut 

masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian 

dengan pengombinasian antara sari kunyit dan BAL.  

Aditif pakan yang diberikan dalam air minum yaitu 

kombinasi sari kunyit dan BAL masing-masing mempunyai 

peran aktif dalam mengurangi kadar kolesterol dalam daging. 

Penurunan kolesterol terjadi karena senyawa yang dihasilkan 

oleh mikroba non patogen berkompetisi dengan HMG-CoA 

untuk berikatan dengan enzim HMG-CoA reduktase. Selain itu 

penurunan kolesterol juga disebabkan karena kemampuan 

probiotik dalam mendekonjugasi garam emepedu. 

Mekanismenya adalah enzim BSH (Bile Salt Hydrolase) yang 

dihasilkan oleh probiotik menghidrolisis atau memutuskan 

ikatan C-24 N-Acyl amida yang terbentuk diantara asam 

empedu dan asam amino pada garam empedu terkonjugasi 

menghasilkan garam empedu terdekonjugasi dan glasin/taurin. 

Garam empedu terdekonjugasi memiliki tingkat kelarutan 

rendah, lebih hidrofobik dan secara pasif langsung diserap oleh 

mukosa usus kembali ke hati melalui peredaran darah. BSH 

juga berperan dalam menghilangkan molekul air antara 

glisin/taurin dengan asam kolat yang menghasilkan asam kolat 

bebas yang selanjutnya dapat mempengaruhi banyaknya 

kolesterol yang dibutuhkan untuk mensintesis garam empedu 

pada tubuh (Sudha et.al, 2009).  
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Pengombinasian antara kunyit dan BAL sebelumnya 

dikhawatirkan akan dapat mengurangi populasi dari 

mikroorganisme non patogen akibat efek dari kandungan anti 

mikroba dari kunyit, namun berdasarkan Nataamijaya dkk 

(2001) zat antibakteri pada minyak atsiri dan kurkumin kunyit 

terdapat gugus hidroksil fenolat, yaitu senyawa yang 

menangkal bakteri merugikan (patogen) dalam tubuh sehingga 

menjaga keseimbangan populasi bekteri yang menguntungkan 

(non patogen). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan mix sari kunyit dan BAL pada air minum ayam 

pedaging mampu meningkatkan kualitas daging. Level 

pemberian mix sari kunyit dan BAL paling baik adalah 3% 

yang mampu menghasilkan persentase karkas mencapai 

64,86%, persentase deposisi daging dada sebesar 23,67% dan 

menurunkan kadar kolesterol menjadi 64,25 mg/100g.  

 

5.2. Saran 

  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan mix sari kunyit dan BAL dalam bentuk lain seperti 

tepung dalam level tertentu atau pemberian secara simultan 

antara sari kunyit dan BAL, terkait dengan efektivitasnya 

dalam meningkatkan kualitas daging ayam pedaging jika 

dibandingkan dengan mix sari kunyit dan BAL dalam bentuk 

cair. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur percobaan analisis kolesterol dengan 

Metode Lieberman-Buchard Color Reaction (AOAC, 2005) 

 

 

Dikeringkan daging dada dengan oven suhu 60oC selama  
±36 jam

Dihaluskan daging kering dengan meat grinder hingga 
menjadi tepung

Diekstraksi sampel menggunakan larutan alkohol-eter 
dengan rasio 3:1

Disentrifugasi dalam tabung sentrifuse berskala 15 ml 
dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit

Dipindah supernatan dalam gelas piala 50 ml dan 
dipanaskan pada penangas air hingga kering

Ditambah  residu dengan 3 ml asam asetat anhidrid dan 
asam sulfat pekat dengan rasio 5:1

Diukur warna hijau berdasarkan absorbansinya
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Lampiran 2. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ekor) Ayam Pedaging dalam Penelitian 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 rata-rata rataan SD 

P0 U1 46 44 44 44.5 43 47 46.5 47 47 45,44   

 U2 42.5 45 42 42 46.5 46.5 44 45.5 46 44,44   

 U3 51 52 43 42 52 43 42.5 50 45.5 46,78   

 U4 44 37 37 42 38 39 46 44 44.5 41,28   

 U5 41 46 45.5 42 44 47 46 42.5 45 44,33 44,46 3,32 

P1 U1 44 44.5 44 42.5 46 47.5 50.5 43.5 51 45,94   

 U2 47.5 45 44 53 54 47 49 52 52 49,28   

 U3 51 46.5 47.5 43.5 46 47 44.5 42.5 47 46,17   

 U4 45 42.5 45.5 43 43 50 48.5 48 48 45,94   

 U5 51 47.5 45.5 49 42.5 50.5 44 52 46.5 47,61 46,99 3,22 

P2 U1 44 46 46 51.5 47.5 47 51 45 42 44,06   

 U2 43.5 42.5 45.5 45 54 45.5 50 46 46 46,11   

 U3 44 53 44 48 46 48 46.5 46.5 44 45,17   

 U4 50 44 51.5 42 46.5 44.5 43 48 47 46,06   

 U5 48 45.5 43.5 43 46 43 48 46 44.5 45,33 45,34 2,71 
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P3 U1 47 45 42 46 42.5 42 44 44.5 43.5 46,67   

 U2 51 46.5 47.5 49.5 46 44 43.5 42 45 46,44   

 U3 45 46.5 44.5 43.5 51 44.5 46 43.5 42 46,67   

 U4 42.5 44.5 47 43 51.5 46 43.5 51 45.5 46,28   

 U5 42.5 43.5 44.5 48 48.5 42 50 46 43 45,28 46,27 2,87 

Jumlah 8237,5 

Rataan 45,76 

Standard deviasi (Sd) 3,16 

Koefisien keragamn (KK) 6,91 % 

 

SD = √
Ʃ(𝑥−𝑥𝑏𝑎𝑟)2

𝑛−1
 

 =√
(46−45,76)2+(44−45,76)2….+(43−45,76)2

180−1
  

 = 3,16 

 

Koefisien Keragaman (KK) 

KK = 
𝑆𝑑

𝑥𝑏𝑎𝑟
 𝑥 100% 

 = 
3,16

45,76
 𝑥 100% 

 = 6,91% 

 

Kesimpulan : materi ayam kampung yang digunakan seragam (homogen) dimana koefisien 

keragaman (KK) kurang dari 10%. 
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Lampiran 3.  Analisis Statistik Persentase Karkas Ayam 

Pedaging (%) 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

P0 P1 P2 P3 JUMLAH 

1 62,47 59,92 63,72 63,78 249,89 

2 60,02 64,89 59,96 64,03 248,90 

3 61,71 59,54 60,39 65,13 246,77 

4 59,54 56,63 62,46 63,94 242,58 

5 57,65 61,97 64,83 67,46 251,91 

JUMLAH 301,40 302,96 311,36 324,35 1240,07 

RATAAN 60,28 60,59 62,27 64,86  

SD 1,89 3,07 2,09 1,54  

 

Faktor Koreksi (FK) = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 )/(txr) 

   = (1240,07)2 /(4x5) 

   = 76.888,54 

Jumlah Kuadrat (JK ) 

JK Total  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 – FK 

   = 62,472 +59,922.....+67,462 -  

76.888,54 

   =  145,33 

JK perlakuan  =  ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 /r – FK 

   =  {(301,402+302,962+ 311,362+ 

324,352)/5} – 76.888,54 

   =  66,24 

JK galat percobaan = JK total – JK perlakuan 

   = 145,33-66,24 

   = 79,09 
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Kuadrat Tengah  (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan/ (r-1) 

   = 66,24/ (5-1) 

   = 22,08 

KT galat  = JK galat/ (tx(r-1)) 

   = 79,09/ (4x(5-1)) 

   = 4,94 

Fhitung   = KT perlakuan/ KT galat 

   = 22,08/ 4,94 

   = 4,47 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 66,24 22,08 4,47** 3,24 5,29 

Galat 16 79,09 4,94    

Total 19      

Kesimpulan : Fhitung > Ftabel (0,05), hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian mix sari kunyit dan BAL 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

persentase karkas ayam pedaging (P<0,05). 

Uji Duncan’s 

SE = √KTgalat/5 

= √22,08/5 

=0,44 

  

JNT 5% = 2,99   

JND 1% = 2,99 3,14 3,24 

JNT 1% = 1,32 1,38 1,43 

 

  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 60,28 a 

P1 60,59 a 

P2 62,27       b 

P3 64,86             c 
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Lampiran 4.  Analisis Statistik Deposisi Daging Dada Ayam 

Pedaging (%) 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

P0 P1 P2 P3 JUMLAH 

1 23,50 21,20 23,80 24,26 92,76 

2 21,91 21,61 23,48 23,01 89,95 

3 20,48 22,07 23,26 23,67 89,48 

4 20,86 22,05 22,84 23,70 89,45 

5 21,70 22,90 22,52 23,73 90,85 

JUMLAH 108,45 109,83 115,84 118,37 1389,19 

RATAAN 21.69 21,97 23,16 23,67  

SD 1,17 0,63 0,49 0,43  

 

Faktor Koreksi (FK) = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 )/(txr) 

   = (452,49)2 /(4x5) 

   = 10.237,36 

Jumlah Kuadrat (JK )  

JK Total  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 – FK 

   =  23,502 +21,202.....+23,732 -  

10.237,36 

   =  22,39 

JK perlakuan  =  ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 /r – FK 

   =  {(108,452+109,832+ 115,842+ 

118,372)/5} – 10.237,36 

   = 13,52 

JK galat percobaan = JK total – JK perlakuan 

   = 22,39- 13,52 

   = 8,87 
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Kuadrat Tengah  (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan/ (r-1) 

   = 13,52/ (5-1) 

   = 4,51 

KT galat  = JK galat/ (tx(r-1)) 

   = 8,87/ (4x(5-1)) 

   = 0,55 

Fhitung   = KT perlakuan/ KT galat 

   = 4,51/ 0,55 

   = 8,13 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 13,52 4,51 8,13** 3,24 5,29 

Galat 16 8,87 0,55    

Total 19      

Kesimpulan : Fhitung > Ftabel (0,01), hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian mix sari kunyit dan BAL 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap deposisi daging dada ayam pedaging 

(P<0,01). 

Uji Duncan’s 

SE = √KTgalat/5 

= √0,55/5 

=0,15 

  

JNT 1% = 4,13   

JND 1% = 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% = 0,62 0,65 0,68 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 21.69 A 

P1 21.97 A 

P2 23.17        B 

P3 23.67        B 
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Lampiran 5.  Analisis Statistik Kolesterol Daging Ayam  

Pedaging (mg/100g) 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

P0 P1 P2 P3 JUMLAH 

1 73,05 71,91 68,92 64,07 277,95 

2 73,58 71,78 67,98 65,29 278,63 

3 72,09 72,01 69,16 63,90 277,16 

4 73,98 71,99 69,08 64,18 279,23 

5 72,98 70,54 68,90 63,80 276,22 

JUMLAH 365,68 358,23 344,04 321,24 1389,19 

RATAAN 73,14 71,65 68,81 64,25  

SD 0,71 0,62 0,48 0,60  

 

Faktor Koreksi (FK) = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 )/(txr) 

   = (1389,19)2 /(4x5) 

   = 96.492,44 

Jumlah Kuadrat (JK ) 

JK Total  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 – FK 

   = 73,052 +71,912.....+63,802 -  

96.492,44 

   = 235,35 

JK perlakuan  =  ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗=1 

𝑡
𝑖=1 2 /r – FK 

   = {(365,682+358,232+ 344,042+ 

321,242)/5} – 96.492,44 

   = 229,41 

JK galat percobaan = JK total – JK perlakuan 

   = 235,35- 229,41 

   = 5.95 

 

 



63 

 

Kuadrat Tengah  (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan/ (r-1) 

   = 229,41/ (5-1) 

   = 76,47 

KT galat  = JK galat/ (tx(r-1)) 

   = 5.95/ (4x(5-1)) 

   = 0,37 

Fhitung   = KT perlakuan/ KT galat 

   = 76,47/ 0,37 

   = 205,63 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT 

Fhitun

g F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 1,19 0,30 2,19 2,87 4,43 

Galat 20 2,72 0,14    

Total 24      

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel (0,05), hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian tepung bawang putih tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar 

lemak daging ayam kampung (P>0,05). 

Uji Duncan’s 

SE = √KTgalat/5 

= √0,37/5 

=0,12 

  

JNT 1% = 4,13   

JND 1% = 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% = 0,49 0,52 0,53 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 64,25 A 

P1 68,81    B 

P2 71,65       C 

P3 73,14          D 
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Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 

kandang 

Pemeliharaan Penimbangan 

ayam 

Pemanenan dan koleksi sampel 

2. Pemeliharaan ayam pedaging 

1. Pembuatan mix sari kunyit dan BAL 

Pencucian kunyit Pencacahan 

kunyit 

Penggilingan 

kunyit 

Pencampuran sari 

kunyit dan BAL 

Pengemasan ke 

dalam botol 
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3. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Pemasaran produk PKM pada peternak ayam pedaging 

Kegiatan expo dan bazar 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke 29, 

Institut Pertanian Bogor 


