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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor produksi yang penting 

dalam usaha peternakan ayam pedaging. Semakin baik 

kualitas pakan yang diberikan maka produksi ayam pedaging 

akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Adapun salah satu 

upaya dalam menentukan kualitas pakan dan efisiensi 

penggunaan pakan adalah dengan cara melihat keragaman 

mikroflora didalam usus halus, baik bakteri non patogen 

ataupun bakteri patogen. Semakin banyak bakteri non patogen 

(BAL) dapat meningkatkan kecernaan didalam usus halus, 

sebaliknya semakin banyak bakteri patogen seperti 

Escherichia coli  akan menurunkan kecernaan pakan di dalam 

usus. Kemajuan  era  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  

menyebabkan banyaknya  penggunaan  aditif pakan  untuk  

meningkatkan  kecernaan ayam pedaging. Aditif  pakan  

merupakan bahan yang sengaja digunakan sebagai  imbuhan  

pakan  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan  nafsu  makan,  

daya  cerna,  daya  tahan  tubuh,  mengurangi  tingkat  stres,  

memacu  pertumbuhan  dan memperbaiki kualitas  karkas  

ayam  pedaging.   

Aditif  pakan  terbagi  menjadi  beberapa  jenis 

diantaranya  adalah  antibiotik,  probiotik,  prebiotik,  asam  

organik  dan  fitobiotik. Penggunaan aditif pakan seperti 

antibiotik telah marak digunakan sebagai  pemacu  

pertumbuhan  ternak  lebih  optimal  dan cepat,  terutama 

banyak  digunakan  pada  pakan  komersial. Penggunaan 

antibiotik sebagai aditif pakan  memang  sangat  efektif  untuk 

meningkatkan  efisiensi  pakan  dengan  menekan  
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pertumbuhan  mikroba  patogen dalam  usus  dan  

memperbaiki  penampilan vili-vili  usus  sehingga  dapat 

memaksimalkan  kecernaan  zat-zat makanan dari pakan yang 

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan  hidup  dan  produksi 

ayam  pedaging,  namun  hasil  kerja  dari antibiotik  ini  

meninggalkan  residu  dalam karkas  yang  tidak  aman  

dikonsumsi manusia 

Fitobiotik  merupakan  jenis  aditif  pakan  alami  yang  

berasal  dari  tanaman. Fitobiotik adalah tanaman herbal yang 

memiliki bahan aktif yang dapat dijadikan antibakteri  yang 

dapat  memperbaiki  kondisi saluran pencernaan 

(keseimbangan pH dan mikroflora), konversi  pakan dan 

meningkatkan  kecernaan  zat-zat  makanan (Ulfah,  2006). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai fitobiotik 

adalah cincau hijau. Tanaman cincau hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) mengandung alkaloid 0,98% dan total fenol 2,21%.  

Teknologi enkapsulasi bertujuan untuk melindungi 

komponen pakan yang sensitif terhadap kerusakan, karena 

adanya oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi, melindungi 

flavor, aroma, pigmen, meningkatkan kelarutan dan mengubah 

bahan pakan bentuk cair menjadi padat sehingga mudah dalam 

penanganan dan pemberian kedalam pakan. 

Pemanfaatan daun cincau dapat dilakukan dengan 

menjadikan bentuk tepung daun atau dengan cara enkapsulasi 

yang memiliki tahap maserasi, evaporasi dan pembentukan 

bubuk enkapsulasi. Penggunaan teknologi enkapsulasi dan 

bentuk tepung daun serta berbagai level pemberian diharapkan 

memberikan efek yang berbeda terhadap jumlah mikrofolora 

patogen dan non patogen di dalam usus halus. Sehingga 

diperlukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan daun 

cincau hijau sebagai bahan tambahan pakan bentuk bentuk 
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enkapsulasi dan bentuk tepung daun serta terhadap mikroflora 

dan pH usus halus ayam pedaging. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan  diatas dapat ditentukan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana efek penggunaan feed additive daun cincau 

hijau (Cyclea barbata L. Miers) dalam bentuk 

enkapsulasi dan bentuk tepung daun sebagai aditif pakan 

terhadap mikroflora dan pH usus halus.  

2. Bagaimana efek penggunaan feed additive daun cincau 

hijau (Cyclea barbata L. Miers) dalam berbagai level 

penambahan dalam bentuk enkapsulasi dan bentuk tepung 

daun sebagai aditif pakan terhadap mikroflora usus halus 

ditinjau dari jumlah bakteri non patogen (BAL),  patogen 

(Escherichia coli) dan pH usus halus. 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Menentukan bentuk terbaik dalam penggunaan feed 

additive daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

bentuk enkapsulasi maupun bentuk tepung daun. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan level penggunaan feed 

additive daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

bentuk enkapsulasi dan bentuk tepung daun terhadap 

jumlah mikroflora dan pH usus ayam pedaging. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai acuan penggunaan aditif pakan berupa fitobiotik 

dengan memanfaatkan daun cincau hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) yang telah di bentuk enkapsulasi maupun bentuk daun 
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tepung untuk memberikan pengaruh positif terhadap 

mikroflora usus halus dan pH usus halus ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Secara tradisional daun cincau hijau digunakan sebagai 

minuman penyegar yang berbentuk gel. Sebagian masyarakat 

Indonesia juga menggunakan daun cincau hijau sebagai obat 

panas dalam dan diare. Penelitian secara in vitro dan in vivo 

membuktikan bahwa ekstrak cincau hijau memiliki kapasitas 

antioksidan (Nurdin, 2008). Komponen utama ekstrak cincau 

hijau yang membentuk gel adalah polisakarida pektin yang 

bermetoksi rendah (Nurdin dan Suharyono, 2007). Ekstrak 

daun cincau hijau mengandung pektin yang berperan sebagai 

prebiotik sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi 

bagi pertumbuhan BAL (Tiara, 2014). Daun cincau hijau juga 

mengandung senyawa antioksidan yaitu flavonoid, polifenol 

dan alkaloid yang dapat menjadi antibakteri yang dapat 

menekan pertumbuhan Escherichia coli (Chalid, 2003). 

Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan 

aktif yang dapat dijadikan antibakteri  dapat  memperbaiki  

kondisi saluran pencernaan (keseimbangan pH dan 

mikroflora), konversi  pakan dan meningkatkan  kecernaan  

zat-zat  makanan secara umum mekanisme kerja bahan aktif 

tanaman obat di dalam tubuh hewan berperan dalam 

mempengaruhi sistem syaraf, kondisi pencernaan, 

metabolisme dan kekebalan tubuh. Tujuan penggunaan 

fitobiotik adalah menstimulasi sistem saraf pusat, selanjutnya 

menstimulasi kelenjar saliva dan sekresi cairan pencernaan 

dari lambung, hati, pankreas dan usus kecil yang berguna 

dalam mengontrol pH yang sesuai untuk efektifitas kerja 

enzim-enzim pencernaan (Ulfah, 2006). 
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Penggunaan bahan tambahan pakan berupa antibiotik 

dapat meninggalkan residu pada daging ayam yang dapat 

memberi efek berbahaya kepada konsumen apabila 

penggunaan yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut perlu 

adanya alternatif penggunaan aditif pakan yang lebih aman 

dengan menggunakan fitobiotik. Daun cincau hijau (Cyclea 

barbata L. Miers) dapat dipergunakan sebagai fitobiotik, 

karena terdapat kandungan senyawa aktif seperti alkaloid, 

saponin, flavonoid, klorofil dan karotenoid. Senyawa aktif ini 

mudah mengalami kerusakan apabila di berikan dalam bentuk 

cair sehingga perlu adanya teknologi yang melindungi bahan 

aktif  di dalam daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

agar tidak cepat rusak setelah mengalami ekstraksi yaitu 

dengan teknologi enkapsulasi.  

Enkapsulasi merupakan penerapan teknologi yang 

dipergunakan untuk memproteksi komponen senyawa aktif 

yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi. Selain itu 

dapat meminimalkan kehilangan nutrisi, melindungi flavor, 

aroma, pigmen, meningkatkan kelarutan, merubah komponen 

bahan pangan bentuk cair ke bentuk padat atau tepung yang 

bersifat lebih stabil. Proses enkapsulasi menggunakan 

microwave oven yang telah dimodifikasi dengan suhu 50 ºC 

selama 15 menit dan perlu adanya bahan enkapsulan, yaitu 

bahan yang digunakan untuk melindungi komponen senyawa 

aktif (Fahimdanesh, 2012). 

Zat aktif yang terdapat pada daun cincau hijau bentuk 

tepung daun yaitu kadar minyak atsiri 0,34%, flavonoid 0,93% 

dan quinine 6,61%, zat aktif meningkat dengan adanya proses 

enkapsulasi dengan bahan enkapsulan whey dan gum arab 

yaitu kadar minyak atsiri 0,48%, flavonoid 1,86%, dan 

quanine 6,67% (Natsir, Sjofjan dan Muharlien, 2015). Uji 
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aktivitas antioksidan pada daun cincau hijau enkapsulasi (gum 

arab-whey) menunjukan nilai IC50 yaitu sebesar 48,96±0,125 

mg/ml (Ravica, 2016). Ngajow (2013). Flavonoid pada daun 

cincau hijau merupakan senyawa antibakteri yang bekerja 

dengan membentuk senyawa kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane 

sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Ngajow, 2013). 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan golongan 

mikroorganisme yang bermanfaat dengan sifat tidak toksik dan 

mampu menghasilkan senyawa yang dapat membunuh bakteri 

patogen (Simbolon, 2016). BAL dapat menghambat bakteri 

patogen dengan penghambatan sebesar 15 mm diameter zona 

hambat. Hasill ini disebabkan oleh BAL yang menghasilkan 

asam laktat (16,692 g/liter), hydrogen peroksida (0,079 g/liter) 

dan kemungkinan menghasilkan bakteriosin. Bakteri asam 

laktat yang memproduksi senyawa tersebut menyebabkan 

gangguan pada permeabilitas membran luar bakteri patogen 

(gram negarif). Bakteri asam laktat mempunyai kemampuan 

dalam menciptakan respon terhadap keasaman medium. 

Bakteri tersebut mempunyai reaksi lebih cepat untuk 

menghadapi stress asam sehingga aktivitas metabolismenya 

tidak terganggu komponen penghambat yang dihasilkan oleh 

BAL tersebut dan bersifat tahan terhadap panas 

(Lestariningsih, 2015). Peningkatan jumlah BAL dapat 

menurunkan pH, asam laktat dalam saluran pencernaan akan 

terjadi ionisasi dengan melepaskan hidrogen dan membuat pH 

menjadi asam (Cahyaningsih dkk, 2013). Asam Laktat akan 

memproduksi asam organik (asam laktat dan asetat) yang 

menyebabkan penurunan pH dan dapat menghambat 

pertumbuhan Escherichia coli (Zhang, et al., 2003). 
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Ayam pedaging  

Aditif pakan akan meningkatkan pencernaan ayam pedaging 

Kimia Alami 

Fitobiotik Antibiotik Daun cincau hijau 

Zat aktif cincau 

hijau (Alkaloid, 

saponin, flavonoid, 

klorofil, polifenol 

dan karotenoid) 

 Antioksidan alami 

 Anti mikroba patogen 

 Kesehatan usus 

 Peningkatan daya 

imun 

 Pengganti antibiotik 

sintetik 

Enkapsulasi 

Bahan enkapsulan 

Gum arab-whey 

 Gum arab sebagai 

emulsifier, mudah larut dan 

melindungi dari oksidasi, 

absorbansi dan evaporasi. 

 Whey sebagai pembentuk 

film dan emulsifier 

Level penggunaan feed additive daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi dan bentuk tepung daun 

0% 0,5% 1,0% 1,5% 

Meninggalkan 

residu 

Tepung 

daun 

Mikroflora usus halus 

Bakteri non patogen Bakteri patogen pH Usus Halus  

ambar 1. Bagan kerangka pikir penelitian  
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Berdasarkan hal tersebut, penambahan ekstrak daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) dan adanya tekhnologi 

enkapsulasi pada adiktif pakan diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah Bakteri Asam Laktat dan menekan 

pertumbuhan Escherichia coli serta menurunkan pH usus 

halus pada ayam pedaging. Bagan kerangka pikir dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah 

1. Penggunaan feed additive daun cincau hijau (Cyclea 

barbata L. Miers) dalam bentuk enkapsulasi 

memberikan pengaruh positif terhadap mikroflora dan 

pH usus halus  ayam pedaging dibandingkan bentuk 

tepung daun. 

2. Semakin tinggi level pemberian feed additive daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) dapat 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap jumlah 

mikroflora dan pH usus halus  ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fitobiotik 

Fitobiotik merupakan senyawa aktif yang berasal dari 

tumbuhan yang dapat mejadi antibakteri alami yang 

bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen 

didalam saluran pencernaan ayam pedaging (Ulfah, 2006). 

Penggunaan imbuhan pakan (feed additive) dalam ransum 

bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan. Imbuhan 

pakan yang sering dipakai selama ini adalah antibiotik yang 

berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan (growth promotor) 

agar dapat meningkatkan performan dan efisiensi ransum. 

Penggunaan antibiotik pada ternak di beberapa negara di 

Eropa seperti golongan virgiamycin, avopracin, bacitracin, 

tylocin dan spiramycin sudah dilarang karena adanya residu 

pada hasil ternak yang dapat membahayakan konsumen 

(Ramli dkk, 2008) 

Aditif pakan merupakan bahan yang dicampurkan 

didalam pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan, 

produktifitas, maupun keadaan gizi ternak, meskipun bahan 

tersebut bukan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi. Imbuhan 

pakan sudah umum digunakan dalam industri perunggasan 

adalah antibiotika, enzim, prebiotik, probiotik, asam organik, 

flavor, pewarna dan antioksidan. Dari semua imbuhan pakan, 

antibiotika merupakan imbuhan pakan yang paling luas 

penggunaannya di seluruh dunia (Sinurat dkk, 2009). 

Aditif pakan yang dikalangan peternak lebih dikenal 

sebagai jamu-jamuan untuk ternak ini merupakan fitobiotik. 

Fitobiotik memberikan efek positif terhadap penampilan ayam, 

seperti pertumbuhan yang ditunjukkan oleh pertambahan 
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bobot badan ayam, konsumsi pakan, serta konversi pakan (Sari 

dkk, 2009). 

Fitobiotik dapat memacu pertumbuhan ayam pedaging 

dengan sistem ternak organik. Tanaman obat-obatan tersebut 

seperti jahe dan kunyit dapat dijadikan sebagai feed additive 

yang aman digunakan, karena tidak meninggalkan residu 

(racun) (Destiawan dkk, 2015). 

 

2.2 Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

Tanaman cincau termasuk tanaman asli Indonesia. Ada 

empat jenis cincau yang dikenal oleh masyarakat yaitu cincau 

hijau, cincau hitam, cincau minyak, dan cincau perdu. 

Umumnya dari keempat jenis tanaman cincau tersebut, yang 

paling digemari oleh masyarakat adalah cincau hijau. Daun 

cincau hijau mengandung karbohidrat, lemak, protein, klorofil, 

dan senyawa-senyawa lainnya seperti polifenol, flavonoid, 

serta mineral dan vitamin diantaranya kalsium, fosfor, vitamin 

A, dan vitamin B. Kandungan polifenol dan flavonoid yang 

terkandung dalam daun cincau hijau dapat berfungsi sebagai 

antioksidan. Antioksidan dapat memerangi radikal bebas 

dalam tubuh. Salah satu penyebab timbulnya radikal bebas 

adalah konsumsi zat aditif makanan (Nursheha dan Febrianti, 

2015). Komponen utama ekstrak cincau hijau yang 

membentuk gel adalah polisakarida pektin yang bermetoksi 

rendah (Nurdin dan Suharyono, 2007). Ekstrak daun cincau 

hijau mengandung pektin yang berperan sebagai prebiotik 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi bagi 

pertumbuhan BAL (Tiara, 2014). Daun cincau hijau juga 

mengandung senyawa antioksidan yaitu flavonoid, polifenol 

dan alkaloid yang dapat menjadi antibakteri yang dapat 

menekan pertumbuhan Escherichia coli (Chalid, 2003). Dari 
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hasil penelitian fitokimia pada serbuk daun cincau hitam dan 

cincau hijau menunjukkan adanya golongan senyawa 

flavonoid, saponin, tannin dan steroid. Kandungan antioksidan 

yang terkandung dalam daun cincau hijau lebih besar dari pada 

daun cincau hitam (Yunahara dkk, 2013). Senyawa flavonoid 

berfungsi sebagai bakteriostatik dan mekanisme kerjanya 

mendenaturasi protein sel bakteri dan dapat merusak membran 

sitoplasma, sedangkan tanin diduga dapat mengkerutkan 

dinding sel sehingga mengganggu permeabilitas sel 

(Retnowati dkkk, 2011). Berikut adalah kandungan fitokimia 

daun cincau hijau pada Tabel 1. 

Tabel 1. Fitokimia Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata Miers) 

Kandungan senyawa metabolit sekunder Cincau Hijau 

Alkoloid + 

Flavonoid + 

Saponin + 

Tanin + 

Kuinon + 

Steroid/triterpenoid - 

Sumber : Farida dan Vanoria (2014). 

 

Adapun taksonomi Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) yaitu:  

Kingdom   : Plantae (tumbuhan)  

Sub kingdom  : Tracheobionta (tumbuhan   

berpembuluh)  

Super divisi  : Spermatophyta (menghasilkan biji)  

Divisi  : Magnoliophyta (berkeping dua atau 

dikotil)  

Kelas    : Magnoliopsida  
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Sub kelas   : Magnolidae  

Ordo    : Ranales  

Sub ordo   : Ranunculineae  

Familia   : Menispermaceae  

Genus   : Cyclea  

Spesies   : Cyclea barbata Miers  

Nama Lokal : Cincau (Indonesia), Camcao, Juju, 

Kepleng  (Jawa), Camcauh, Tahulu 

(Sunda). 

Sumber : Bunyapraphatsara dan Lemmens, (1999) 

2.3 Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari 

campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan 

antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk 

mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal 

perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan 

ukuran molekul yang sama. Maserasi merupakan metode 

sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik 

untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan 

dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai 

ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan 

antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 

2014). 
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Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan zat 

terlarut dengan pelarutnya berdasarkan titik didih pelarut. 

Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. 

Bahan simpilisia yang digunakan dihaluskan berupa serbuk 

kasar, dilarutkan dengan bahan pengekstraksi dan dipisahkan 

dengan bahan yang tidak digunakan (Damanik, 2014). Dalam 

proses ekstraksi suatu bahan tanaman, banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kandungan senyawa hasil ekstraksi 

diantaranya : jenis pelarut, konsentrasi pelarut, metode 

ekstraksi dan suhu yang digunakan untuk ekstraksi (Senja dkk, 

2014). 

2.4 Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah suatu proses pembungkusan (coating) 

suatu bahan inti, dalam hal ini adalah bakteri probiotik sebagai 

bahan inti dengan menggunakan bahan enkapsulasi tertentu, 

yang bermanfaat untuk mempertahankan viabilitasnya dan 

melindungi probiotik dari kerusakan akibat kondisi lingkungan 

yang tidak menguntungkan. Bahan yang umum digunakan 

untuk enkapsulasi adalah berbagai jenis polisakarida dan 

protein seperti pati, alginat, gum arab, gelatin, karagenan, 

albumin dan kasein. Penggunaan bahan untuk enkapsulasi 

perlu dipertimbangkan, karena masing-masing bahan 

mempunyai karakter yang berbeda dan belum tentu cocok 

dengan bahan inti yang akan dienkapsulasi (Rizqiati, 2009). 

Enkapsulasi merupakan penerapan teknologi yang 

dipergunakan untuk memproteksi komponen senyawa aktif 

yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi. Selain itu 

dapat meminimalkan kehilangan nutrisi, melindungi flavor, 

aroma, pigmen, meningkatkan kelarutan, merubah komponen 

bahan pangan bentuk cair ke bentuk padat atau tepung yang 
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bersifat lebih stabil. Proses enkapsulasi menggunakan 

microwave oven yang telah dimodifikasi dengan suhu 50C 

selama 15 menit dan perlu adanya bahan enkapsulan, yaitu 

bahan yang digunakan untuk melindungi komponen senyawa 

aktif (Fahimdanesh, 2012).  

Gum arab dapat diaplikasikan sebagai binding agent 

bahan pangan maupun bahan obat. Selain itu gum arab bersifat 

sebagai emulsifier sehingga bahan yang telah diproses dengan 

penambahan gum arab akan mudah dilarutkan dalam air 

maupun minyak. Sementara itu dekstrin dapat digunakan 

sebagai bahan enkapsulasi senyawa volatile dan minyak, 

sehingga dapat melindungi senyawa yang peka terhadap 

oksidasi atau panas. Karena molekul dekstrin stabil terhadap 

panas dan oksidasi (Hakim dan Chamidah, 2013). 

Whey menyusun 14-24% dari total protein susu skim. 

Protein whey juga banyak digunakan sebagai bahan 

pengkapsul. Protein whey telah berhasil digunakan sebagai 

sistem dinding untuk mengenkapsulasi lemak susu anhidrat 

dengan spray dryer dan dengan rendemen lebih dari 90%. 

protein whey berfungsi sebagai pengemulsi dan agen 

pembentuk film (Nasrullah, 2010). 

Dalam enkapsulasi dilakukan konversi agen aktif cair 

menjadi bubuk, yaitu dengan dilakukan pemisahan kandungan 

air dengan cara penguapan dan membuat larutan materi 

dinding yang diinginkan untuk diemulsikan dalam larutan zat 

aktif (Iqbal dan Hadiyanto, 2016). 

2.5 Kebutuhan Zat Pakan Ayam Pedaging 

Ternak mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan pertumbuhannnya. Kandungan energi dan protein 

pada pakan harus seimbang agar produksi yang dihasilkan 
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dapat maksimal. Kebutuhan lainnya seperti vitamin dan 

mineral juga harus diperhatikan (Winedar dkk, 2006). 

Ayam pedaging dapat tumbuh dengan optimal apabila 

pakan yang dikonsumsi mengandung enam macam nutrisi, 

diantaranya protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 

serta air. Ayam pedaging periode starter memerlukan nutrisi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode finisher. Pakan 

ayam pedaging harus mengandung energi yang cukup untuk 

mengoptimalkan aktivitas metabolisme untuk pertumbuhan 

dan memelihara aktitifitas fisik serta suhu tubuh (Ketaren, 

2010). Adapun kebutuhan nutrisi ayam pedaging periode 

starter dan finisher sesuai dengan SNI (2006) dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan zat pakan ayam pedaging periode 

starter dan finisher 

Kandungan pakan Starter Finisher 

Energi Metabolisme 

(Kkal/kg) 

2900 2900 

Protein kasar (%) 19 18 

Lemak kasar (%) 7,4 8 

Serat kasar(%) 6 6 

Kalsium (%) 0,90-1,20 0,90-1,20 

Fosfor (%) 0,60-1,00 0,60-1,00 

Sumber : SNI (2006) 

Tabel 2 menjelaskan kebutuhan nutrisi ayam pedaging 

yang disajikan diatas memperlihatkan adanya perbedaan 

kebutuhan nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh ayam 

pedaging periode starter dan periode finisher. Perbedaan 
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tersebut antara lain adalah pada ayam pedaging periode starter 

memerlukan protein kasar lebih besar yaitu sebesar 19,00 % 

sedangkan ayam pedaging periode finisher membutuhkan 

protein kasar sebesar 18,00 %. Seiring dengan pertambahan 

umur ayam pedaging, kemampuan untuk mengkonsumsi 

pakan semakin meningkat sehingga protein sedikit dikurangi 

untuk meminimalkan pemborosan biaya pakan karena protein 

yang banyak terbuang karena pemberian protein yang berlebih 

dari kebutuhan ayam pedaging.  

2.6 Mikroflora dan pH Usus Halus 

Fungsi saluran pencernaan sangat mudah terganggu oleh 

keberadaan bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Bakteri 

patogen dapat ditekan dengan mempertahankan keberadaan 

dan jumlah bakteri asam laktat (BAL) (Widodo dkk, 2015). 

BAL dapat menghambat bakteri patogen dengan 

penghambatan sebesar 15 mm diameter zona hambat. Hasil ini 

disebabkan oleh BAL yang menghasilkan asam laktat (16,692 

g/liter), hydrogen peroksida (0,079 g/liter) dan kemungkinan 

menghasilkan bakteriosin. Bakteri asam laktat yang 

memproduksi senyawa tersebut menyebabkan gangguan pada 

permeabilitas membran luar bakteri patogen (gram negarif). 

Bakteri asam laktat mempunyai kemampuan dalam 

menciptakan respon terhadap keasaman medium. Bakteri 

tersebut mempunyai reaksi lebih cepat untuk menghadapi 

stress asam sehingga aktivitas metabolismenya tidak 

terganggu komponen penghambat yang dihasilkan oleh BAL 

tersebut dan bersifat tahan terhadap panas (Lestariningsih, 

2015). 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan golongan 

mikroorganisme yang bermanfaat dengan sifat tidak toksin dan 
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mampu menghasilkan senyawa yang dapat membunuh bakteri 

patogen (Simbolon, 2016). Peningkatan jumlah BAL dapat 

menurunkan pH, asam laktat dalam saluran pencernaan akan 

terjadi ionisasi dengan melepaskan hidrogen dan membuat pH 

menjadi asam (Cahyaningsih dkk, 2013). 

Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang 

secara normal hidup dalam saluran pencernaan baik manusia 

maupun hewan yang sehat. Infeksi Escherichia  coli pada 

peternakan unggas  dapat menyebabkan penyakit kolibasilosis. 

Kolibasilosis dapat menyebabkan kematian pada ayam 

pedaging, pullet, dan petelur (Jamin, 2015). 

Terdapat beberapa mekanisme dalam menekan 

pertumbuhan bakteri patogen didalam usus halus yang terdapat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Mekanisme pengaturan mikroflora di dalam saluran 

pencernaan 

Mekanisme Pengaturan Faktor Pengontrol 

Perangsangan proses 

kekebalan 

Indeks glikemik pada usus 

halus 

Penggunaan nutrien  Kompetisi nutrien atau faktor 

pertumbuhan 

Pemanfaatan nutrien sinergis 

Pembentukan lingkungan 

terbatas 

pH 

Asam laktat 

VFA 

Produksi subtansi 

antimikroba 

Ammonia  

Hidogen peroksida 

Enzim bakteri 

Antibiotik  

Kompetisi menempati ruang Meningkatkan jumlah BAL  

Sumber : Fuller (1989).  
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Penambahan feed addictive dalam pakan ayam pedaging 

akan menurunkan pH saluran pencernaan, menekan bakteri 

patogen, dan meningkatkan bakteri non patogen sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pakan dan laju 

pertambahan bobot badan (Emma dkk, 2013). BAL dapat 

tumbuh pada keadaan asam yaitu pada pH 2-6,5 (Hardiningsih 

dkk, 2005). pH optimum bagi pertumbuhan BAL yaitu 5,40 

(Fadlilah dkk, 2013). Escherichia coli dapat tumbuh optimum 

pada kisaran pH 7-7,5 dengan pH minimum 4 dan pH 

maksimum 9 (Faridz dkk, 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian in vivo ayam pedaging telah dilaksanakan pada 

tanggal 30 Agustus 2016  sampai 4 Oktober 2016 di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Universitas Brawijaya di 

Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Pembuatan feed additive daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

dan bentuk tepung daun, analisis proksimat pakan fase starter 

dan fase finisher dan pengujian pH digesta usus halus 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Gedung 3 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengidentifikasian mikroflora dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak (THT) divisi mikrobiologi di gedung 

4 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chicken (DOC) 

Ayam pedaging Lohman grade Platinum. Penelitian ini 

menggunakan ayam pedaging sebanyak 192 ekor dengan 

lama pemeliharaan 35 hari dengan rata-rata bobot badan 

awal 37,4±2,87 g dan koefisien keragaman 7,67%. Data 

bobot badan DOC yang digunakan dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Sistem perkandangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah open house dengan pembagian 

luasan yaitu panjang 1 meter, lebar 1 meter dan tinggi    



20 

 

60 cm yang berisi 8 ekor ayam sehingga total jumlah 

sebanyak 24 petak. Pembagian ayam dipisah dengan 

menggunakan sekat berbahan bambu. Kandang 

dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, 

pemanas, lampu penerangan dan timbangan digital 

kapasitas 5 kg. 

3.2.3 Pakan dan Air Minum 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 yaitu pakan starter dan pakan finisher, pakan 

diperoleh dengan mencampur sendiri. Fitobiotik yang 

digunakan adalah ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

dan non enkapsulasi. Pemberian fitobiotik dilakukan 

dengan mencampurkan pada pakan tanpa mengurangi 

jumlah pakan. Pemberian air minum dilakukan secara ad 

libitum.Komposisi pakan basal dapat dilihat pada Tabel 4 

dan kandungan zat pakan dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Komposisi Pakan Basal Periode Starter dan 

Finisher 

Bahan Pakan 
Komposisi (%) 

Starter Finisher 

Jagung 55,16 49,75 

BKK 23,34 23,25 

Bekatul - 5 

Tepung Ikan 10 10 

MBM 5 5 

Bkl. Kelapa 3 3 

Premix 0,93 0,57 

Garam 0,25 0,25 

DL-Metionin 0,25 0,25 

Minyak Kelapa 2,07 2,93 

Total 100 100 

 

Tabel 5. Kandungan Zat Pakan Periode Starter dan 

Finisher  

Kandungan pakan * Starter Finisher 

BK (%) 89,92 91,03 

Protein Kasar (%) 23,16 20,84 

Serat Kasar (%) 3,10 3,88 

Lemak Kasar (%) 6,57 7,28 

Abu (%) 6,92 6,86 

Gross Energy 

(Kkal/kg) 
3061,39 3127,63 

Keterangan: * Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 
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3.2.4 Media Perhitungan BAL dan Escherichia coli 

 Pembuatan media yang digunakan pada perhitungan 

mikroflora usus halus  adalah media Mann Raroga 

Sharpe (MRS) dan media Violet Red Bile Agar (VRBA). 

Media MRS untuk uji BAL dan media VRBA untuk uji 

Esherichia coli. Tahap perhitungan Mikroflora dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

3.3 MetodePenelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola tersarang terdiri dari 8 pakan perlakuan yang 

dibedakan menjadi 2 jenis bentuk feed additive ( B1 = bentuk 

tepung daun dan B2 = dengan enkapsulasi) dan 4 level 

penggunaan dalam pakan yang tersarang pada bentuk feed 

additive (L0 = 0%, L1 = 0,5%, L2 = 1% dan L3 = 1,5%) Setiap 

perlakuan diulang 3 kali dan setiap ulangan digunakan 8 ekor 

ayam pedaging. Pakan perlakuan selengkapnya yang diberikan 

sebagai berikut : 

B1L0 : pakan basal + fitobiotik tepung daun 0 % (kontrol) 

B1L1 : pakan basal + fitobiotik tepung daun 0,5 % 

B1L2 : pakan basal + fitobiotik tepung daun 1,0 % 

B1L3 : pakan basal + fitobiotik tepung daun 1,5 % 

B2L0 : pakan basal + fitobiotik enkapsulasi 0 % (kontrol) 

B2L1 : pakan basal + fitobiotik enkapsulasi 0,5 % 

B2L2 : pakan basal + fitobiotik enkapsulasi 1,0 % 

B2L3 : pakan basal + fitobiotik enkapsulasi 1,5 % 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap pembuatan Fitobiotik 

3.4.1.1 Tepung  Daun Cincau 

Pembuatan tepung daun cincau dilakukan dengan cara 

melayukan daun cincau pada suhu ruang dan 

menghaluskan daun cincau menggunakan blender. Hasil 

blender kemudian disaring untuk memisahkan tepung daun 

cincau dengan bagian yang kasar. Kemudian hasil saringan 

berupa tepung daun yang siap untuk digunakan. 

3.4.1.2 Ekstraksi 

Ekstrak daun cincau hijau dibuat dari bahan dasar 

daun cincau hijau yang telah dihaluskan dengan cara 

diblender, kemudian diekstrak. Proses ekstraksi melalui 

cara maserasi menggunakan air (1 : 6) selama 24 jam. Hasil 

maserasi dilanjutkan dengan proses penguapan air dengan 

cara destilasi menggunakan microwave oven yang telah 

dimodifikasi sedemikian rupa dengan suhu 50 
o
C selama 30 

menit sehingga barulah didapatkan hasil berupa ekstrak 

daun cincau hijau dalam bentuk cair.  

3.4.1.3 Enkapsulasi.  

Proses enkapsulasi di awali dengan mencampurkan 

bahan ekstrak dengan bahan enkapsulan, setiap 100 gram 

ekstrak daun cincau hijau yang didapat kemudian  

ditambahkan 20 g gum arab, 5 g whey dan 0,06 g BHT 

(Butylated Hydroxy Toluene). Setelah ditambahkan bahan 

enkapsulan dan BHT dilakukan pengadukan menggunakan 

mixer selama 15 menit. Hasil dari proses pengadukan 

tersebut dioleskan tipis diatas piring keramik dan 

dimasukkan microwave oven yang termodifikasi dengan 
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suhu maksimal 55º C selama 20 menit dengan pengaturan 

waktu 5 menit low, 10 menit medium low dan 5 menit low 

kembali. Setelah adonan kering dilakukan pengerikan dan 

dihaluskan menggunakan mortar. Adapun hasil akhir dari 

proses ini yaitu feed additive daun cincau hijau enkapsulasi 

dalam bentuk tepung. Proses pembuatan feed additive daun 

cincau hijau enkapsulasi dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 

berikut adalah pengaruh enkapsulasi terhadap zat aktif daun 

cincau hijau yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Enkapsulasi tehadap kadar minyak atsiri, 

total flavonoid dan quinine daun cincau hijau 

Perlakuan Kadar Minyak 

Atsiri (%) 

Total 

Flavonoid (%) 

Quinine 

(%) 

Bentuk Tepung 0.34±0,02 0,93±0,01 6,61±0,69 

Bentuk 

Enkapsulasi 

0,48±0,01 1,86±0,02 6,67±0,52 

Sumber : Natsir, dkk (2015) 

3.4.2 Persiapan Kandang 

 Pesiapan kandang sebelum chick in dilakukan dengan 

berbagai tahapan yaitu: 

a. Pembersihan kandang dan area kandang 

b. Sanitasi kandang (menabur gamping) 

c. Menutup jendela kandang untuk memaksimalkan fase 

brooding 

d. Pembersihan tempat pakan dan minum 

e. Pemberian lampu kandang 

f. Pemasangan sekat  

g. Penaburan sekam sebagai alas 

h. Pemasangan pemanas untuk brooding 
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3.4.3 Tahap Pemeliharaan 

 Ayam dipelihara selama 35 hari dan diberi pakan 

sesuai perlakuan. Pakan yang diberikan di timbang sesuai 

kebutuhan dan diberikan kepada ayam dalam jumlah yang 

sama pada setiap kotak. Sisa pakan dan bobot ayam ditimbang 

setiap minggu. 

3.4.4 Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel Sampel 

Digesta 

 Setelah umur 35 hari ayam dipilih setiap kotak dengan 

mengambil ayam dengan bobot badan hampir sama dengan 

rata-rata bobot akhir pada setiap kotak. Ayam yang sudah 

diberi tanda dipotong saat memasuki hari ke 36 pada setiap 

kotak. Sampel digesta diambil pada bagian usus halus yang 

dipotong mulai dari 2 cm dari ileocaecal junction ke arah 

ileum sepanjang 4 cm. Selanjutnya digesta dimasukkan ke 

dalam pot film dan disimpan di sterofoam yang telah berisi es 

batu dan langsung dibawa ke laboratorium untuk di analisa. 

 

3.4.5 Pengujian pH dan Identifikasi Jumlah Mikroflora 

Usus Halus  

 Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan alat pH 

meter dan tahapan identifikasi jumlah mikroflora usus halus 

dengan metode TPC (Total Plate Count) untuk masing-masing 

jenis mikroflora dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 Mikroflora Usus Halus Ayam Pedaging 

 Variabel yang diamati adalah jumlah mikroflora di 

dalam usus yaitu: 

 a. Jumlah bakteri non patogen ( Bakteri Asam Laktat ) 

 b. Jumlah Bakteri Patogen (Escherichia Coli ) 

Perhitungan koloni dilakukan dengan metode Total 

Plate Count (Yudistira, 2015) 

3.5.2 pH Usus Halus Ayam Pedaging 

Pengukuran variabel dengan cara memotong ayam 

setiap unit perlakuan 1 ekor sehingga total ayam yang 

dipotong. Usus halus dipotong mulai dari 3 cm dari 

ileocaecal junction ke arah ileum sepanjang 4 cm, 

kemudian kedua ujung diikat menggunakan benang jahit 

dimasukkan ke dalam kotak steroform yang berisi es batu, 

setelah sampai di laboratorium digesta dikeluarkan 

sebanyak  1 g uji pH (Natsir, dkk, 2016). 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis 

dengan metode percobaan Rancangan  Acak  Lengkap (RAL)  

pola  tersarang. RAL pola tersarang adalah  rancangan  

percobaan  dengan materi homogen atau tanpa peubah 

pengganggu, terdiri dari dua peubah bebas atau faktor dalam 

klasfikasi tersarang yaitu Faktor A terdiri dari a taraf dan 

Faktor B terdiri dari b taraf yang tersarang (tergantung) dari 

pada Ai. Rancangan ini seolah-olah terdiri dari dua atau lebih 

Rancangan Acak Lengkap yang responsnya sama kemudian 

digabung menjadi satu model percobaan. 
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Model Matematisnya : 

Yijk = µ + Ai + Bj(i) + єijk  

 i = 1, 2 

 j = 1,2,3,4 

 k =1.2.3  

Keterangan : 

Yijk  : Hasil pengamatan 

µ    : Rataan Umum 

Ai  : Pengaruh Faktor perlakuan bentuk enkstrak   

daun cincau hijau i  

Bj(i) : Pengaruh Faktor perlakuan level pemberian 

ekstrak daun cincau hijau j pada  bentuk i  

Єijk  : Pengaruh galat perlakuan 

3.8 Batasan Istilah  

Brooding :  Masa dimana anak ayam masih 

butuh indukan atau butuh 

penghangat buatan sampai umur 

tertentu yaitu sampai anak ayam 

bisa menyesuaikan sendiri 

dengan suhu lingkungannya. 

DOC (day old chick) : Ayam umur 1 hari. 

Enkapsulasi : Merupakan proses penambahan 

bahan enkapsulan ke dalam 

ekstrak daun cincau hijau. Arti 

lainnya yaitu suatu cara yang 

dilakukan untuk melindungi 

bahan dari pengaruh 

lingkungannya, misalnya untuk 

melindungi bahan dari reaksi 
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oksidasi dengan menggunakan 

bahan enkapsulan. 

Enkapsulan : Suatu bahan yang ditambahkan 

pada proses  pengolahan pangan 

agar dapat melapisi komponen inti. 

Feed additive : Satu macam bahan atau lebih 

dalam jumlah yang ditambahkan 

pada pakan hewan atau ternak   

dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan khusus. 

Fitobiotik  : Aditif  pakan  alami  yang  

berasal  dari  tanaman 

In vivo : Eksperimen atau penelitian yang 

menggunakan makhluk hidup 

langsung 

Maserasi : proses ekstraksi simplisia yang 

paling sederhana, menggunakan 

pelarut yang cocok dengan 

beberapa kali pengadukan pada 

temperatur  ruangan  

Mikroflora  : Biota renik yang tidak dapat 

dilihat secara langsung, dalam 

pengamatannya menggunakan    

alat bantu seperti mikroflora  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bentuk Penggunaan Fitobiotik Daun 

Cincau Hijau ( Cylea Barbata L. Myers ) Bentuk 

Tepung Dauni Dan Enkapsulasi Terhadap 

Mikroflora Dan Kondisi pH Usus Halus Ayam 

Pedaging 

Jumlah koloni BAL, Escherichia coli dan kondisi pH 

berdasarkan bentuk  fitobiotik daun cincau bentuk tepung daun 

(B1) dan dengan enkapsulasi (B2) dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data rata-rata jumlah koloni mikroflora (BAL, 

Escherchia coli) dan kondisi ph usus halus 

berdasarkan bentuk campuran fitobotik daun cincau 

hijau 

Perlakuan 

Jumlah 

BAL 

Jumlah 

Escherichia coli pH 

log cfu/g 

B1 8,16±0,36 4,21±0,31 6,60±0,28 

B2 8,31±0,27 4,17±0,46 6,17±0,68 
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4.1.1 Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik Daun 

Cincau Hijua (Cyclea Barbata L. Miers) Terhadap 

Jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Tabel 7 menjelaskan rata-rata jumlah BAL yang terdapat 

pada usus halus ayam pedaging dengan penambahan fitobiotik 

daun cincau enkapsulasi (8,31±0,27 log cfu/g) lebih tinggi dari 

pada bentuk tepung daun (8,16±0,36 log cfu/g). Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan fitobiotik daun cincau hijau 

bentuk tepung daun dan enkapsulasi maka dilakukan analisis 

ragam pada Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 menunjukan bahwa 

perlakuan bentuk tepung daun dan enkapsulasi daun cincau 

hijau tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah BAL. Hasil ini disebabkan oleh pemberian 

pakan pada ayam pedaging yang sama pada setiap perlakuan 

sehingga keberadaan BAL juga tidak akan berbeda nyata. 

Millah, dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kandungan pakan merupakan faktor pertumbuhan BAL 

didalam saluran pencernaan ayam pedaging. Ara, et al (2002) 

dalam penelitiannya menyatakan pemberian jumlah protein 

yang sama tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah BAL.   

Namun secara numerik, ada kecenderungan hasil yang 

lebih baik pada perlakuan fitobiotik daun cincau hijau 

enkapsulasi (8,31±0,27 log cfu/g) dibandingkan bentuk tepung 

(8,16±0,36 log cfu/g) dalam meningkatkan jumlah BAL. 

Peningkatan jumlah BAL pada penambahan fitobiotik daun 

cincau hijau enkapsulasi dikarenakan zat antioksidan yang 

terkandung pada bentuk enkapsulasi lebih besar dibandingkan 

bentuk tepung daun. Menurut Natsir, dkk (2015) dalam 

penelitiannya menjelaskan kadar total flovonoid pada cincau 
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hijau bentuk tepung daun sebesar 0,93±0,01% dan bentuk 

enkapsulasi sebesar 1.86±0,02%. Menurut Lestariningsih 

(2005) menjelaskan bahwa bahan aktif flavonoid berpotensi 

sebagai antibakteri yang berfungsi menekan pertumbuhan 

bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri 

non patogen. Menurut Fahimdanesh (2012) menyatakan 

bahwa enkapsulasi merupakan penerapan teknologi yang 

dipergunakan untuk memproteksi komponen senyawa aktif 

yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi. Selain itu 

dapat meminimalkan kehilangan nutrisi, melindungi flavor, 

aroma, pigmen, meningkatkan kelarutan. Menurut Rizqiati 

(2006) dengan mengunakan gum arab sebagai enkapsulan 

dikarenakan kemampuan gum arab menghasilkan lapisan yang 

mampu melindungi pakan dari oksidasi, absorbsi, serta 

evaporasi. Kandungan pektin yang terdapat pada cincau hijau 

yang juga sebagai prebiotik dapat menjadi stimulan bagi 

pertumbuhan BAL dan dapat menghambat perkembangan 

bakteri patogen, menurut Widodo (2003) bahwa penambahan 

prebiotik pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu bakteri 

probiotik dengan cara meningkatkan viabilitas atau 

kemampuan hidup dalam sistem pencernaan. Menurut 

Simbolon (2016) menjelaskan bahwa bakteri asam laktat 

(BAL) merupakan golongan mikroorganisme yang bermanfaat 

dengan sifat tidak toksik dan mampu menghasilkan senyawa 

yang dapat membunuh bakteri patogen. Peningkatan jumlah 

BAL sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan 

kecernaan seperti yang dijelaskan Handoko dkk (2013) bahwa 

bakteri asam laktat umumnya dapat bekerja lebih baik dalam 

usus sebagai saluran cerna yang berfungsi dalam menyerap 

nutrien pakan. 
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Besarnya rata-rata jumlah BAL pada perlakuan bentuk 

enkapsulasi dibandingkan bentuk tepung daung membuktikan 

bahwa teknologi enkapsulasi mampu memberikan hasil yang 

lebih baik daripada bentuk tepung daun. 

4.1.2  Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik Daun 

Cincau  (Cyclea Barbata L. Miers) Terhadap 

Jumlah Bakteri Escherchia coli  

Tabel 7 menjelaskan rata-rata jumlah Bakteri Escherchia 

coli yang terdapat pada usus halus ayam pedaging dengan 

penambahan fitobiotik daun cincau hijau enkapsulasi 

(4,17±0,46 log cfu/g) lebih sedikit dari pada bentuk tepung 

daun (4,21±0,31 log cfu/g). Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan fitobiotik daun cincau hijau bentuk tepung daun 

dan enkapsulasi pada jumlah Escherichia coli maka dilakukan 

analisis ragam pada Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukan bahwa 

perlakuan bentuk fitobiotik dari daun cincau hijau bentuk 

tepung daun maupun dengan enkapsulasi tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap jumlah Bakteri Escherchia 

coli pada usus halus ayam pedaging. Hasil ini dikarenakan 

pemberian pakan yang sama pada setiap perlakuan terhadap 

ayam pedaging sehingga jumlah BAL tidak berbeda nyata dan 

jumlah Escherichia coli  juga memberikan perbedaan yang 

tidak nyata sehingga kemampuan BAL dalam menurunkan 

bakteri Escherichia coli pada setiap perlakuan  tidak akan jauh 

berbeda. Krismiyanto, dkk (2015) menyatakan bahwa jumlah 

BAL akan mempengaruhi keberadaan Escherichia coli 

sehingga peningkatan jumlah BAL akan memberikan efek 
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yang lebih besar dalam menekan pertumbuhan Escherichia 

coli. 

Meskipun penambahan fitobiotik daun cincau hijau 

bentuk tepung daun maupun enkapsulasi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata, namun secara numerik ada 

kecenderungan pada penambahan daun cincau hijau 

enkapsulasi (4,17±0,46 log cfu/g)  memberikan hasil yang 

lebih baik dibandingkan bentuk tepung daun (4,21±0,31 log 

cfu/g) karena kandungan fitobiotik daun cincau hijau 

enkapsulasi lebih stabil dalam menurunkan jumlah 

Escherichia coli. Menurut Zakaria dan Prangdimurti (2000) 

bahwa tanaman cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

mengandung zat aktif seperti alkaloid 0,98% dan total fenol 

2,21% dan Menurut Ngajow (2013) menyatakan bahwa 

flavonoid pada daun cincau hijau merupakan senyawa 

antibakteri yang bekerja dengan membentuk senyawa 

kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga 

dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti dengan 

keluarnya senyawa intraseluler. Menurut Retnoway, dkk 

(2011) dalam penelitiannnya menjelaskan bahwa Senyawa 

flavonoid berfungsi sebagai bakteriostatik dan mekanisme 

kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan dapat merusak 

membran sitoplasma, sedangkan tanin diduga dapat 

mengkerutkan dinding sel sehingga mengganggu permeabilitas 

sel. Penggunaan teknologi enkapsulasi pada pemberian 

fitobiotik akan memberikan hasil yang lebih baik, Rizqiati 

(2014) menyatakan bahwa enkapsulasi bermanfaat untuk 

mempertahankan viabilitasnya dan melindungi bahan dari 

kerusakan akibat kondisi lingkungan yang tidak 

menguntungkan.  
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Hasil dari rata-rata Escherichia coli perlakuan bentuk 

enkapsulasi lebih rendah daripada bentuk tepung daun. Hasil 

ini membuktikan penggunaan fitobiotik daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi lebih mampu menekan jumlah Escherichia 

coli dibandingkan bentuk tepung daun pada usus halus ayam 

pedaging. 

4.1.3 Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik Daun 

Cincau  Hijau (Cyclea Barbata L. Miers) Terhadap 

Kondisi pH Usus Halus  

Tabel 7 menjelaskan rata-rata pH yang terdapat pada usus 

halus ayam pedaging yang diberikan campuran fitobiotik daun 

cincau enkapsulasi (6,17±0,68 log cfu/g) lebih rendah dari 

pada bentuk tepung daun (6,60±0,28 log cfu/g). Kondisi pH 

usus halus ayam pedaging dengan penambahan fitobiotik daun 

cincau hijau bentuk tepung daun lebih tinggi dibandingkan 

dengan kondisi pH usus halus ayam pedaging dengan 

penambahan fitobiotik daun cincau hijau enkapsulasi. Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan fitobiotik daun cincau hijau 

bentuk tepung daun dan enkapsulasi terhadap kondisi pH usus 

halus maka dilakukan analisis ragam pada Lampiran 6. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukan bahwa 

perlakuan bentuk fitobiotik daun cincau hijau bentuk tepung 

daun maupun enkapsulasi tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kondisi pH usus halus ayam 

pedaging. Hasill ini dikarenakan kurang signifikannya 

perbedaan jumlah BAL pada usus halus sehingga kemampuan 

BAL dalam menurunkan pH usus halus masih kurang. 

Menurut Simbolon, dkk (2016) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan BAL dapat menghambat kontaminasi 
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mikrooganisme patogen dan penghasil racun karena memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan 

pH. menurut Ross, et al., (2002) bahwa BAL dapat 

memproduksi beberapa metabolit sepeti asam organik ( asam 

laktat dan asetat). Allokami, et al., (2000) menyatakan bahwa 

senyawa asam laktat akan menyebab menurun pH yang dapat 

menyebabkan gangguan permeabilitas membran luar bakteri 

Eschecihia coli. 

Hasil pengukuran secara numerik terdapat 

kecenderungan pada perlakuan bentuk enkapsulasi (6,17±0,68 

log cfu/g) memberikan hasil yang lebih baik dalam 

menurunkan pH usus halus dibandingkan bentuk tepung daun 

(6,60±0,28 log cfu/g). Rendahnya pH usus halus dipengaruhi 

kandungan zat aktif pada daun cincau hijau dan teknologi 

enkapsulasi sehingga dapat menurunkan Escherichia coli dan 

meningkatkan jumlah BAL sehingga asam laktat yang 

dihasilkan lebih banyak dan dapat menurunkan pH usus halus. 

Zakaria dan Prangdimurti (2000) menyatakan bahwa tanaman 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) mengandung zat aktif 

seperti alkaloid 0,98% dan total fenol 2,21% dan Menurut 

Ngajow (2013) menyatakan bahwa flavonoid pada daun 

cincau hijau merupakan senyawa antibakteri yang bekerja 

dengan membentuk senyawa kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane 

sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. 

Cahyaningsih, dkk (2013) bahwa peningkatan jumlah BAL 

dapat menurunkan pH, asam laktat dalam saluran pencernaan 

akan terjadi ionisasi dengan melepaskan hidrogen dan 

membuat pH menjadi asam. Kecenderungan pH yang lebih 

rendah pada bentuk enkpsulasi dikarenakan jumlah flavonoid 

yang lebih besar sesuai hasil penelitian Natsir dkk, (2015) 
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yang menyatakan bahwa kandungan flavonoid pada daun 

cincau hijau bentuk enkapsulasi (1.86±0,02%) lebih besar 

dibandingkan bentuk tepung daun (0,93±0,01%). 

Rendahnya rata-rata kondisi pH usus halus ayam 

pedaging dengan perlakuan daun cincau hijau enkapsulasi 

lebih mampu menurunkan pH usus halus dibandingkan 

perlakuan  bentuk tepung daun. Hasil tersebut membuktikan 

teknologi enkapsulasi memberikan efek lebih besar dalam 

menurunkan pH usus daripada bentuk tepung daun.  

4.2 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Daun Cincau 

Hijau (Cyclea barbata L. Miers) Tersarang Pada 

Bentuk Tepung Daun (B1) dan Dengan enkapsulasi 

(B2) Terhadap Mikroflora dan pH Usus Halus 

Jumlah rata-rata koloni Bakteri Asam Laktat, Escherchia 

coli dan pH Usus Halus berdasrkan level pemberiannya dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Data rata-rata jumlah koloni mikroflora (BAL dan 

Escherchia coli) dan kondisi pH usus halus 

berdasarkan level pemberian campuran fitobotik 

daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) 

Perlakuan 
Jumlah 

BAL 

Jumlah 

Escherichia coli pH 

Bentuk Level log cfu/g 

B1 

L0 7,41±0,25
A 

4,40±0,61 6,55±0,48 

L1 8,35±0,54
B
 4,20±0,11 6,82±0,21 

L2 8,45±0,51
B
 4,07±0,15 7,05±0,35 

L3 8,42±0,14
B
 4,16±0,38 5,98±0,07 

B2 

L0 7,52±0,20
A
 4,46±0,23 6,53±0,70 

L1 8,04±0,30
A
 4,06±0,35 6,12±0,72 

L2 8,63±0,33
B
 4,08±0,52 6,03±0,71 

L3 9,03±0,24
B
 4,09±0,75 6,00±0,59 

Keterangan : Notasi superskrip (A-B) pada kolom yang sama 

menunjukan  pengaruh perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

4.2.1 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Daun 

Cincau Hijau (Cyclea Barbata L. Miers) Tersarang 

Pada Bentuk Tepung Daun (B1) dan Dengan 

Enkapsulasi (B2) Terhadap Jumlah BAL 

Tabel 8 menjelaskan rata-rata jumlah BAL yang terdapat 

didalam usus halus ayam pedaging pada setiap level 

pemberian fitobiotik daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. 

Miers) bentuk tepung daun dan bentuk enkapsulasi. Pada 

perlakuan penambahan fitobiotik daun cincau hijau bentuk 

tepung daun diketahui jumlah BAL tertinggi hingga terendah 

yaitu B1L2 (8,45±0,51 log cfu/g); B1L3(8,42±0,14 log cfu/g); 
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B1L1(8,35±0,54 log cfu/g); B1L0(7,41±0,25 log cfu/g). 

Diketahui rata-rata jumlah BAL yang terdapat didalam usus 

halus ayam pedaging pada setiap level tersarang pada bentuk 

fitobiotik daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) dengan 

enkapsulasi. Jumlah BAL tertinggi hingga terendah yaitu 

B2L3 (9,03±0,24 log cfu/g) ; B2L2 (8,63±0,33 log cfu/g); 

B2L1(8,04±0,30 log cfu/g); B2L0 (7,52±0,20 log cfu/g);  

Untuk mengetahui pengaruh level penambahan fitobiotik daun 

cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) bentuk tepung daun 

dan bentuk enkapsulasi dilakukan analisa ragam pada 

Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 diketahui bahwa 

perlakuan level tersarang pada bentuk enkapsulasi dan bentuk 

tepung daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) 

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

BAL pada usus halus. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Perlakuan bentuk tepung daun dengan level 

0,5% - 1,5% tersarang pada bentuk tepung daun mampu 

meningkatkan jumlah BAL secara signifikan. Menurut Ulfah 

(2006) Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan 

aktif yang dapat dijadikan antibakteri dapat memperbaiki 

kondisi saluran pencernaan (keseimbangan pH dan mikroflora) 

dan konversi pakan, meningkatkan kecernaan zat-zat 

makanan. menurut Artha dalam Nurdin dan Suharyono (2007), 

Komponen utama ekstrak cincau hijau yang membentuk gel 

adalah polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Pektin 

termasuk jenis serat pangan yang larut air dan mudah 

difermentasi oleh mikroflora usus (Gallaher, 2000). Menurut 

Tiara (2014) menjelaskan bahwa ekstrak daun cincau hijau 

mengandung pektin yang berperan sebagai prebiotik sehingga 
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dapat digunakan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan 

BAL. Namun ada kecenderungan jumlah BAL turun pada 

perlakuan level 1,5% (8,42±0.14 log cfu/g) yang disebabkan 

masih terkandungnya zat antinutrisi seperti saponin dan tanin 

yang dapat menghambat pertumbuha BAL. Menurut Nahak 

(2012) menjelaskan bahwa senyawa tanin memberikan 

dampak dengan menekan pertumbuhan BAL dan 

memproduksi senya asam laktat. 

Hasil pengamatan pada Uji Jarak Berganda Duncan’s 

bahwa pemberian fitobiotik daun cincau hijau perlakuan level 

1% - 1,5% tersarang pada bentuk enkapsulasi telah mampu 

memberikan hasil yang signifikan. Hasil ini menunjukan 

pemberian fitobiotik daun cincau hijau dengan level 1% sangat 

optimal dalam meningkatkan julmah BAL didalam usus halus 

dan pemberian dengan perlakuan level lainnya tersarang pada 

bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang baik pula dalam 

meningkatkan jumlah BAL seperti pada pemberian level 1,5% 

(9.03±0.24 log cfu/g) yang memberikan hasil terbaik dalam 

meningkatkan jumlah BAL. Pemberian level pemberian 

fitobiotik dengan enkapsulasi yang semakin meningkat dapat 

memberikan hasil yang lebih baik juga. Hasil ini dikarenakan 

adanya teknologi enkapsulasi yang dapat melindungi fitobiotik 

agar tidak terdegradasi saat menuju usus halus. Hasill ini 

sesuai penjelasan Rizqiati (2006) bahwa enkapsulasi adalah 

suatu proses pembungkusan (coating) suatu bahan inti, dalam 

hal ini adalah fitobiotik sebagai bahan inti dengan 

menggunakan bahan enkapsulasi tertentu, yang bermanfaat 

untuk mempertahankan viabilitasnya dan melindungi fitobiotik 

dari kerusakan akibat kondisi lingkungan yang tidak  

menguntungkan saat menuju usus halus. Enkapsulasi dapat 

memberi perlindungan terhadap fitobiotik ekstrak daun cincau 
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hijau yang berguna dalam meningkatkan jumlah BAL. 

Menurut Nurdin (2007) Ekstrak daun cincau hijau rambat 

mengandung pektin hingga 40%.  Pektin digunakan sebagai 

prebiotik untuk sumber nutrisi bagi BAL. Menurut Tiara 

(2014) menyatakan semakin banyak penambahan ekstrak daun 

cincau yang diberikan maka total koloni BAL semakin 

meningkat. 

Besarnya rata-rata jumlah BAL dengan perlakuan level 

tersarang pada bentuk tepung daun maupun bentuk 

enkapsulasi telah mampu meningkatkan jumlah BAL 

dibandingkan pakan kontrol. Perlakuan level 0,5% tersarang 

pada bentuk tepung daun dan perlakuan level 1% tersarang 

pada bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang signifikan 

pada pada setiap kelompok bentuk masing-masing. Namun 

hasil pemberian 1% fitobiotik bentuk enkapsulasi memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan pemberian 1% bentuk 

tepung daun. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi 

enkapsulasi mampu meningkatkan jumlah BAL secara baik 

pada setiap level pemberian. 

4.2.2 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Daun 

Cincau Hijau (Cyclea Barbata L. Miers) Tersarang 

Pada Bentuk Tepung Daun (B1) dan Dengan 

Enkapsulasi (B2) Terhadap Jumlah Bakteri 

Escherchia coli 

Tabel 8 menjelaskan jumlah Bakteri Escherchia coli pada 

berbagai level tersarang pada bentuk daun tepung dan bentuk 

enkapsulasi. Jumlah bakteri Escherchia coli terendah hingga 

tertinggi pada pengaruh level tersarang pada bentuk daun 

tepung yaitu yaitu B1L2 (4,07±0,15 log cfu/g); B1L3 
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(4,07±0,15 log cfu/g); B1L1 (4,07±0,15 log cfu/g); B1L0 

(4,07±0,15 log cfu/g). Sedangkan jumlah Bakteri Escherichia 

coli terendah hingga tertinggi pengaruh level tersarang pada 

bentuk enkapsulasi yaitu B2L1 (4,06±0,35 log cfu/g); B2L2 

(4,08±0,52 log cfu/g); B2L3 (4,09±0,75 log cfu/g); B2L0 

(4,46±0,23 log cfu/g). Untuk mengatuhi penambahan ekstrak 

daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) dilakukan 

analisis ragam pada Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukan bahwa 

level tersarang pada bentuk tepung daun dan bentuk 

enkapsulasi tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah koloni Escherichia coli didalam usus halus. 

Hasil tidak berbeda nyata dikarenakan pada cincau hijau 

jumlah zat antioksidan dan uji hambatan yang tidak terlalu 

jauh. Ravica (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa nilai IC50 pada cincau hijau enkapsulasi (gum arab-

whey) 48±0,125 mg/ml sehingga reaksi antioksidannya kurang 

besar dibandingkan pada cincau hijau dengan enkapsulan 

maltodekstrin-whey yang menunjukan nilai IC50 yaitu 

37,26±0,458 mg/ml dan mampu mereduksi 50% radikal bebas. 

Menurut Tristanto, dkk (2014) menyatakan bahwa Semakin 

kecil nilai IC50 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 

semakin tinggi. 

Hasil yanf diperoleh secara numerik rata-rata jumlah 

Escherichia coli pada level 0,5%, 1% dan 1,5% tersarang pada 

bentuk tepung memberikan hasil yang hampir sama dan 

memberi penurunan jumlah Escherichia coli dari perlakuan 

kontrol. Hasill ini dikarenakan daun cincau hijau mengandung 

zat antibiotik alami seperti flavonoid, saponin, tannin dan 

steroid sehingga juga akan menghambat pertumbuhan 

Escherichia coli. Menurut Chalid (2003) daun cincau hijau 
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juga mengandung senyawa antioksidan yaitu flavonoid, 

polifenol dan alkaloid yang dapat menjadi antibakteri yang 

dapat menekan pertumbuhan Escherichia coli. Parubak (2013) 

menjelaskan juga bahwa senyawa flavonoid disintesis oleh 

tanaman sebagai sistem pertahanan dan dalam responsnya 

terhadap infeksi oleh mikroorganisme, sehingga tidak 

mengherankan apabila senyawa ini efektif sebagai senyawa 

antimikroba terhadap sejumlah mikroorganisme. Flavonoid 

merupakan salah satu senyawa polifenol yang memiliki 

bermacam-macam efek antara lain efek antioksidan dan 

antibakteri. Penurunan jumlah Escherichia coli juga 

dipengaruhi bakteri non patogen, menurut Ross, et al., (2002) 

bahwa BAL berkontribusi dalam menghambat bakteri 

pembusuk dan patogen. Hambatan ini karena BAL dapat 

memproduksi beberapa metabolit sepeti asam organik ( asam 

laktat dan asetat). Menurut Allokami, et al., (2000) 

menyatakan bahwa sifat antimikroba pada asam laktat di 

sebabkan oleh rendahnya pH yang dapat menyebabkan 

gangguan permeabilitas membran luar bakteri Eschecihia coli. 

Jumlah Escherichia coli pada level 0,5%, 1% dan 1,5%  

tersarang bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang hampir 

sama dan menunjukan penurunan jumlah Escherchia coli dari 

perlakuan kontrol. Hasil analisis ragam pada perlakuan level 

tersarang pada bentuk enkapsulasi tidak memberiakan 

pengaruh yang nyata namun ada kecenderungan jumlah 

Escheerichia coli  menurun pada setiap peningkatan levelnya. 

Kandungan fitobiotik pada cincau hijau dapat menurunkan 

jumlah bakteri Escherichia coli, menurut Wiryawan, dkk 

(2007) menjelaskan bahwa senyawa fitobiotik dapat 

menurunkan jumlah Escherichia coli dalam saluran 

pencernaan. Kandungan fitobiotik didalam daun cincau hijau 
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yaitu flavonoid, saponin, tannin dan steroid. Menurut 

Retnowati (2011) senyawa flavonoid dapat merusak membran 

sitoplasma yang dapat menyebabkan bocornya metabolit 

penting dan menginaktifkan sistem enzim bakteri. Kerusakan 

ini memungkinkan nukleotida dan asam amino merembes 

keluar dan mencegah masuknya bahan-bahan aktif ke dalam 

sel, keadaan ini dapat menyebabkan kematian bakteri. 

Menurut Ngajow, dkk (2013) menjelaskan bahwa senyawa 

steroid, flavonoid memiliki efektifitas yang tinggi sebagai 

agen antibakteri. Mendominasinya jumlah BAL didalam usus 

halus disebabkan oleh penambahan fitobiotik sehingga 

merangsang pertumbuhan BAL. Jumlah BAL yang 

mendominasi akan membuat kondisi pH usus halus akan 

rendah sehingga bakteri patogen tidak bisa berkembang 

dengan baik. Zhang, et al., (2003) menjelaskan bahwa Bakteri 

Asam Laktat akan memproduksi asam organik (asam laktat 

dan asetat) yang menyebabkan penurunan pH dan dapat 

menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Menurut 

Krismiyanto, dkk (2015) menjelaskan bahwa Bakteri asam 

laktat dapat menciptakan suasana asam sehingga menghambat 

petumbuhan Escherichia coli.  

Rendahnya rata-rata jumlah Escherichia coli dengan 

perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun maupun 

bentuk enkapsulasi telah mampu jumlah BAL dibandingkan 

pakan kontrol. Pada hasil dengan perlakuan terdapat 

kecenderungan hasil yang lebih baik pada level 1,5% tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dibandingkan perlakuan level 

tersarang pada bentuk tepung daun. Hasil ini membuktikan 

bahwa teknologi enkapsulasi mampu memaksimalkan fungsi 

antioksidan dalam menekan jumlah Escherichia coli. 
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4.2.3 Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik Daun Cincau 

Hijau (Cyclea Barbata L. Miers) Tersarang Pada 

Bentuk Tepung Daun (B1) dan Dengan Enkapsulasi 

(B2) Terhadap Kondisi pH Usus Halus 

Hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 8 dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan kondisi pH usus halus 

dalam setiap level pemberian ekstrak daun cincau hijau 

(Cyclea Barbata L. Miers) bentuk tepung daun dan bentuk 

enkapsulasi. Diketahui kondisi pH terndah hingga tertingi 

pengaruh level tersarangang pada bentuk tepung daun yaitu 

B1L3 (5,98±0,07 log cfu/g); B1L0 (6,55±0,48 log cfu/g); 

B1L1 (6,82±0,21 log cfu/g); B1L2 (7,05±0,35 log cfu/g). 

Sedangkan pada pemberian fitobiotik daun cincau hijau 

(Cyclea Barbata L. Miers) enkapsulasi diketahui kondisi pH 

usus halus terendah hingga tertinggi yaitu B2L3 (6,00±0,59 

log cfu/g); B2L2 (6,03±0,71 log cfu/g); B2L1 (6,12±0,72 log 

cfu/g); B2L0 (6,53±0,70 log cfu/g). Untuk mengetahui 

pengaruh penambahan ekstrak daun cincau hijau (Cyclea 

Barbata L. Miers) bentuk tepung daun dan bentuk enkapsulasi 

dilakukan dengan melakukan analisis ragam yang terdapat 

pada Lampiran 6. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukan bahwa 

level pemberian fitobiotik daun cincau hijau bentuk tepung 

daun dan bentuk enkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap suasana pH usus halus. Hasil ini 

dikarenakan pH pakan yang sama pada setiap perlakuan 

sehingga penurunan pH pada penambahan fitobiotik dengan 

level berbeda menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda. 

Ramli (2008 ) menyatakan pH pada pakan ayam pedaging 

menunjukan pH netral yaitu berkisar antara 6,52 sampai 7,09. 
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Emma, dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pH ileum tidak jauh berbeda dengan penggunaan pakan yang 

sama dan menunjukan pH ileum turun dengan penambahan 

asam jeruk nipis (pH = 2) 0,8% yang dicampurkan pada pakan 

menjadi 5,54 ± 0,19 pada usus halus ayam pedaging. Faktor 

lain yang menyebabkan pH usus menjadi sulit untuk turun 

pada setiap perlakuan level pemberian fitobiotik daun cincau 

hijau adalah lingkungan (cekaman panas) yang dapat 

menyebabkan panting pada ayam sehingga menyebakan pH 

darah menjadi naik dan berdampak pada pH pada usus. Tamzil 

(2014) menyatakan bahwa cekaman panas akan menyebakan 

kenaikan pH didalam darah ayam. Kenaikan pH darah 

menyebabkan perubahan pada pH saluran pencernaan karena 

berkaitan dengan sistem transport nutrisi yang dilakukan oleh 

darah yang berakibat cairan usus menjadi alkalis (Anonimus, 

2012). 

Hasil yang diperoleh secara numerik pemberian fitobiotik 

daun cincau dengan perlakuan level 1,5% (5,98±0,07 log 

cfu/g) dan perlakuan level 1% (7,05±0,35 log cfu/g) tersarang 

pada bentuk tepung daun memberikan pengaruh paling rendah 

dalam menekan suasana pH didalam usus halus. Penurunan pH 

disebabkan kandungan fitobiotik yang dapat menekan jumlah 

Escherichia coli dan meningkatkan jumlah BAL sehingga 

tetap dapat menurunkan pH karena produksi asam laktat yang 

dihasilkan lebih banyak dan dapat menurunkan pH usus halus. 

Zakaria dan Prangdimurti (2000) menyatkan bahwa tanaman 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) mengandung zat aktif 

seperti alkaloid 0,98% dan total fenol 2,21%. Yulianshah, dkk 

(2015) menyatakan bahwa penggunaan fitobiotik yang 

mengandung flavanoid dapat menurunkan bakteri Escherichia 

coli dan meningkatkan jumlah BAL. Menurut Manin, dkk 
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(2012) menjelaskan bahwa peran BAL yaitu menghasilkan 

asam sehingga pH di dalam saluran pencernaan akan menjadi 

rendah. Sedangkan kondisi pH sangat tinggi pada level 1% 

dikarenakan adanya degradasi fitobiotik yang sangat tinggi. 

Menurut  Natsir (2007) menyatakan bahwa penggunaan 

bentuk tanpa enkapsulasi mengalami degradasi saat menuju 

usus halus dan tidak dapat bekerja secara efektif dalam 

menurunkan pH usus halus. 

Pemberian fitobiotik daun cincau hijau dengan 

enkapsulasi pada level 1,5% (6,00±,.59 log cfu/g) memberikan 

pengaruh paling baik dalam menurunkan suasan pH usus 

halus. Penambahan ekstrak daun cincau hijau (Cyclea Barbata 

L. Miers) enkapsulasi dengan level 1,5% mampu menurunkan 

susana pH didalam usus halus. Fitobiotik yang masuk kedalam 

usus halus dapat memberikan rangsangan terhadap 

perkembangan BAL sehingga akan menurunkan pH usus halus 

bersamaan meningkatnya jumlah BAL didalam usus halus. 

Menurut Nettles dan Barefoot (1993) menyatakan bahwa BAL 

merupakan bakteri gram-positif yang mampu menghasilkan 

asam laktat sehingga dapat menurunkan pH. Didukung oleh 

pernyataan Cahyaningsih, dkk (2013) bahwa peningkatan 

jumlah BAL dapat menurunkan pH, asam laktat dalam saluran 

pencernaan akan terjadi ionisasi dengan melepaskan hidrogen 

dan membuat pH menjadi asam. Keadaan asam di dalam usus 

halus membuat pertumbuhan BAL menjadi lebih optimum, 

sesuai pendapat Hardiningsih, dkk (2005) menyatakan bahwa 

BAL dapat tumbuh pada keadaan asam yaitu pada pH 2-6,5. 

Menurut Fadlilah, dkk (2013) menyatakan bahwa pH optimum 

pertumbuhan BAL yaitu 5,40. Keadaan asam juga memberi 

pengaruh dengan menekan pertumbuhan Escherichia coli, 

sesuai pendapat Faridz, dkk (2007) bahwa Escherichia coli 
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dapat tumbuh optimum pada kisaran pH 7-7,5 dengan pH 

minimum 4 dan pH maksimum 9. 

Hasil rata-rata kondisi pH usus halus pada perlakuan level 

1,5% tersarang pada bentuk tepung daun maupun enkapsulasi 

memberikan hasil yang hampir sama. Pada perlakuan level 1% 

tersarang pada bentuk tepung daun terhadap pH usus halus 

memberikan hasil paling tinggi yaitu 7,05±0,35 dibandingkan 

level lainnya namun pada perlakuan level 1% tersrang pada 

bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang masih baik yaitu 

6.03±0.71. Hasil tersebut karena bentuk enkapsulasi 

memberikan efek yang konstan dalam menurunkan pH usus 

halus ayam pedaging. 
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BAB V 

KESIPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penambahan fitobiotik daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan penambahan fitobiotik bentuk tepung 

daun terhadap mikroflora dan pH usus halus ayam 

pedaging. 

2. Level penggunaan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi sebesar 1,0% memberikan hasil terbaik 

terhadap mikroflora usus halus ditinjau dari jumlah 

BAL, jumlah Escherichia coli dan pH usus halus 

ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

 Disarankan penggunaan fitobiotik daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi sebesar 1,0% pada pakan untuk 

meningkatkan jumlah bakteri non patogen, menekan jumlah 

bakteri patogen dan menekan kondisi pH usus halus ayam 

pedaging.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bobot badan DOC ayam pedaging yang 

digunakan dalam penelitian 

 

Ayam 

ke- 
Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

1 39,5           

2 33,0             

3 31,5             

4 37,0            

5 37,0            

6 34,5            

7 37,0            

8 39,0           

9 36,5            

: : : : 

: : : : 

: : : : 

: : : : 

: : : : 
187 35,5              

188 33,0             

189 39,0             

190 40,0             

191 37,0              

192 41,0            

Jumlah 7182,0         

rata-rata 37,4   
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                (  )     √
∑(   ̅) 

   
    √

      

     
      

                    (  )           = 
 tandar deviasi 

 ata rata bobot badan D C
      

        = 
      

    
      

        =       

Kesimpulan : Bobot badan DOC ayam pedaging yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan 

seragam karena memiliki koefisien keragaman 

kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Proses pembuatan fitobiotik daun cincau hijau 

enkapsulasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

100 g 

ekstrak daun cincau 
20 g 

gum arab 

5 g 

whey 

0,06 g 

BHT 

Mixer dengan kecepatan 5 

selama 15 menit 

Dituangkan dan ratakan (tipis) 

diatas piring keramik 

Dimasukkan kedalam microwave dengan suhu maksimal 

55
o
C selama 20 menit dengan pengaturan waktu : 

 Low selam 5 menit 

 Med Low selama 10 menit 

 Low selama 5 menit 

Produk enkapsulasi 

ekstrak daun 

cincau hijau 

Diambil hasil 

enkapsulasi dan 

dihaluskan 
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Lampiran 3. Tahapan perhitungan Mikroflora  usus halus 

Tahapan penghitungan untuk masing-masing jenis bakteri 

adalah :  

1. Pembuatan media yang digunakan adalah MRS, 

VRBA (Media MRS untuk uji BAL, , media VRBA 

untuk uji Esherichia coli) 

 Media MRS : bahan sebanyak 46,5 g dilarutkan 

kedalam 750 ml aquades kemudian dicampur 

sampai homogen dengan menggunakan stirrer. 

Setelah itu dimasukkan ke dalam erlenmeyer  250 

ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan 

kertas kraft, selanjutnya disterilisasi dengan 

autoclave pada suhu 121 
0
C, tekanan 1,5 atmosfer 

selama 15 menit. 

 Media VRBA : bahan sebanyak 45 g dilarutkan 

dalam 750 ml aquades kemudian dicampur 

sampai homogen dengan menggunakan stirrer. 

Setelah itu dimasukkan ke dalam erlenmeyer  250 

ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan 

kertas kraft. 

2. Pembuatan Larutan Pengancer 

Larutan peptone dengan melarutkan 1 g peptone dalam 

1 liter aquades, sehingga terbentuk larutan 0,1 %. 

Selanjutnya dimasukkan dalam tabung reaksi 

sebanyak 9 ml dengan menggunakan pipet volum 

sebanyak 10 ml. Tabung reaksi ditutup dengan kapas 

dan dibungkus dengan kertas kraft, kemudian 

distrelisasi dengan autoclave pada suhu 121
0 

C dan 

tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 
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3. Sterilisasi Alat dan Media 

Sterilisasi alat dan bahan dilakukan dengan cara basah, 

yaitu dengan memasukkan alat-alat dan bahan ke 

dalam autoclave pada suhu 121
0 

C dan tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

4. Penyediaan dan Penanaman Sampel  

Penyediaan dan penanaman sampel dilakukan dengan 

cara aseptic. Penyediaan sampel isi ileum dilakukan 

dengan metode pengenceran. 

a. Pengenceran 10
-1

 dibuat dengan cara 

memindahkan sampel cair larutan isi ileum 1 ml 

ke dalam tabung reaksi pertama yang  berisi 9 ml 

peptone 0,1% kemudian disterir sampai homogen. 

b.  Pengenceran 10
-2

 dibuat dengan cara 

memindahkan 1 ml larutan dari pengenceran 10
-1

 

ke dalam tabung reaksi kedua yang  berisi 9 ml 

peptone 0,1% hingga pengenceran 10
-9

. Semua 

tabung reaksi 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 masing-masing 

pengenceran dituangi media agar sesuai dengan jenis 

bakteri yang diuji. Media MRS untuk uji BAL, media 

VRBA untuk uji Esherichia coli. Kemudian diputar 

agar sampel didalam media dapat menyebar. Setelah 

beku diinkubasi pada suhu 37 
0
C selam 72 jam dengan 

posisi cawan terbalik. 

5. Cara Menghitung Jumlah Koloni Bakteri  

Koloni yang tumbuh setelah inkubasi dihitung secara 

keseluruhan dengan menggunakan Stuart Scientific 
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Colony Counter. Jumlah koloni masuk dalam 

perhitungan antara 30 sampai 300 koloni. 

Jumlah bakteri per ml diperoleh dengan cara 

mengalikan jumlah koloni per cawan dengan faktor 

pengenceran. Pengenceran yang menghasilkan kurang 

dari 30 koloni, hanya penganceran terendah yang 

dihitung. Jumlah koloni yang lebih dari 300 koloni 

maka pengenceran tertinggi yang dihitung. Dua 

tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan 

jumlah antara 30 sampai 300 koloni, maka yang 

dihitung adalah rata-rata kedua nilai pengenceran.   
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Lampiran 4. Analisis ragam jumlah BAL (log cfu/g) 

  cincau hijau (X) 

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 7,70 7,85 7,95 8,28 7,71 7,71 8,30 8,85 

U2 7,23 8,29 8,42 8,42 7,55 8,12 8,63 8,94 

U3 7,30 8,92 8,98 8,56 7,30 8,30 8,96 9,30 

jumlah 22,23 25,06 25,35 25,26 22,56 24,13 25,89 27,09 

  97,90 99,66 

  197,56 

rata-

rata 
7,41 8,35 8,45 8,42 7,52 8,04 8,63 9,03 

  8,16 8,31 

  8,23 

Sd 0,25 0,54 0,51 0,14 0,20 0,30 0,33 0,24 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

 = 
(              ) 

  
 

  = 1626,26 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

 = (7,30
2 
+ … + 9   

2
) - 1626,26 

 = 8,21 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

 JK Bentuk = 
(     

        
          

  )

  
 – FK   

  = 
(               )

  
 - 1626,26 

  = 0,13 

 

d. Jumlah Kuadrat Level Bentuk (JK L-B) 

 JK (L-B) = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
) – (

(      
 )

  
)} 

      ={(
(                  )

 
) – (

      

  
) + ( 

(                )

 
) – (

      

  
) 

 = 6,20 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

 = 8,21- 0,13- 6,20 

 = 1,88 
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Tabel ANOVA 

          F Tabel 

SK Db JK KT F hit 0,05 0,01 

Bentuk 1 0,13 0,13 1,10 4,49 8,53 

L-B 6 6,20 1,03 8,78** 2,74 4,20 

Galat 16 1,88 0,12       

Total 23           

 

Keterangan : 

 F hitung bentuk < F tabel 0,05 berarti bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0.05) 

terhadap  jumlah BAL. 

 **F hitung level bentuk > F tabel 0,01, berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik dari 

ekstrak daun cincau  memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah BAL. 

 

UJI DUNCAN 

SE 0.197992       

JND 1% 4,131 4,308 4,425 4,508 

JNT 1% 0,817904 0,852949 0,876114 0,892547 

 

L-B B1 B2 

  L0 7,41 A L0 7,52 A 

  L1 8,35 B L1 8,04 A 

  L2 8,45 B L2 8,63 B 

  L3 8,42 B L3 9,03 B 
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Lampiran 5. Analisis ragam jumlah Escherichia coli  

       (log cfu/g) 

  cincau hijau (X) 

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 5,08 4,23 3,90 4,59 4,59 4,08 4,23 4,95 

U2 4,20 4,30 4,20 3,90 4,20 4,40 3,50 3,70 

U3 3,90 4,08 4,11 3,98 4,59 3,70 4,51 3,60 

Jumlah 13,19 12,61 12,22 12,47 13,38 12,18 12,23 12,26 

  50,48 50,05 

  100,53 

rata-

rata 4,40 4,20 4,07 4,16 4,46 4,06 4,08 4,09 

  4,21 4,17 

  4,19 

Sd 0,61 0,11 0,15 0,38 0,23 0,35 0,52 0,75 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

 = 
(              ) 

  
 

  = 421,10 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

 = (5,08
2 
+ … + 3,60

2
) - 421,10 

 = 3,64 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

 JK Bentuk = 
(     

        
          

  )

  
 – FK   

  = 
(               )

  
 - 421,10 

   = 0,01 

d. Jumlah Kuadrat Level Bentuk (JK L-B) 

 JK (L-B) = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
)-(
(      

 )

  
)} 

  

 ={(
(                   )

 
) – (

      

  
) + ( 

(                  )

 
) – (

      

  
) 

 = 0,50 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

 = 3,64 - 0,01- 0,50 

  = 3,13 
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Tabel ANOVA 

          F Tabel 

SK db JK KT F hit 0,05 0,01 

Bentuk 1 0,01 0,01 0,04 4,49 8,53 

L-B 6 0,50 0,08 0,43 2,74 4,20 

Galat 16 3,13 0,20       

Total 23           

 

Keterangan : 

 F hitung bentuk < F tabel 0,05 berarti bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau tidak 

memberikan pengaruh  yang berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah Bakteri Escherichia coli. 

 F hitung level bentuk < F tabel 0,05 berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik dari 

ekstrak daun cincau tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap jumlah Bakteri 

Escherichia coli. 
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Lampiran 6. Analisis ragam kondisi pH usus halus 

  cincau hijau (X) 

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 7,025 7,028 6,695 6,045 7,229 6,840 5,320 6,591 

U2 6,545 6,816 7,049 5,977 6,532 6,124 6,027 6,000 

U3 6,065 6,604 7,402 5,908 5,835 5,407 6,734 5,408 

Jumlah 19,64 20,45 21,15 17,93 19,60 18,37 18,08 18,00 

  79,16 74,05 

  153,21 

rata-

rata 6,55 6,82 7,05 5,98 6,53 6,12 6,03 6,00 

  6,60 6,17 

  6,38 

Sd 0,48 0,21 0,35 0,07 0,70 0,72 0,71 0,59 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

  = 
(                  ) 

  
 

  = 978,00 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

  = (7,025
2 
+ … + 5,408

2
) – 978,00 

= 8,06 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

 JK Bentuk = 
(     

        
          

  )

  
 – FK   

  = 
(               )

  
 – 978,00 

  = 1,09 

d. Jumlah Kuadrat Level Bentuk (JK L-B) 

JK (L-B) = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
) –(

(      
 )

  
)} 

 

={(
(                    )

 
) – (

      

  
) + ( 

(                  )

 
) –  (

      

  
)} 

= 2,47 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

  = 8,06 – 1,09- 2,47 

  = 4,51 
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Tabel ANOVA 

          F Tabel 

SK db JK KT F hit 0,05 0,01 

Bentuk 1 1,09 1,09 3,86 4,49 8,53 

L-B 6 2,47 0,41 1,46 2,74 4,20 

Galat 16 4,51 0,28       

Total 23           

 

Keterangan : 

 F hitung bentuk < F tabel 0,05berarti bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau tidak 

memberikan pengaruh  yang berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap kondisi pH usus halus. 

 F hitung level bentuk < F tabel 0,05, berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik dari 

ekstrak daun cincau tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap kondisi pH usus 

halus. 
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