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ABSTRACT 

 

The purpose of this research to find the effect of phytobiotic Cylea barbata L. Myer 

leaf powder and encapsulation on broiler intestinal microflora include the number of colonies 

Lactic Acid Bacteria, Escherichia coli and the pH of the ileum of broilers. The method used 

was in vivo and the material used treatment with the addition of phytobiotic Cyclea barbata 

L. Miers leaf powder and encapsulation and 192 unsex of broiler with the maintenance of 35 

days with an average initial body weight of 37.4±2.87 g and coefficient diversity 7.67%. 

Research conducted consisting of 8 feed treatment is divided into two kinds of forms 

phytobiotic (B1 = leaf powder and B2 =  encapsulation) and 4 levels of usage in the feed 

which is nested in the form phytobiotic (0%, 0.5%, 1% and 1.5%) each treatment was 

repeated 3 times and each test using 8 broiler. Every treatment was replicated 3 time. The 

data obtained in this research then analyzed by analysis of variance (ANOVA) of the 

Completely Randomized Nested Design. If there was a significant effect, then it will be 

followed by Duncan’s Multiple Range Test. The results show of treatment form did not 

significantly affect (P<0.05) the number of BAL, Escherichia coli and the pH of the ileum. 

Treatment level showed highly significant (P>0.01) to the number of BAL and did not 

significantly affect (P<0.05) the number of Escherichia coli and the pH of the ileum. 

Conclusions on the research shows the addition phytobiotic encapsulated forms give better 

results than the addition phytobiotic leaf meal on the microflora and pH ileum of broilers and 

suggested the use phytobiotic encapsulated forms with the level of 1.0% to obtain the best 

results on the microflora and pH ileum broiler. 
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PENDAHULUAN 

 

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 
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adalah dengan cara melihat keragaman 

mikroflora didalam usus halus, baik 

bakteri non patogen ataupun bakteri 

patogen. Semakin banyak bakteri non 

patogen (BAL) maka akan meningkatkan 

kecernaan didalam usus halus, sebaliknya 

semakin banyak bakteri patogen seperti 

Escherichia coli maka akan menurunkan 

kecernaan pakan di dalam usus halus. 

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  pertumbuhan  mikroba  patogen 

dalam  usus halus sehingga  dapat 

memaksimalkan  kecernaan  zat-zat 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 sehingga diperlukan 

penggantian antibiotik dengan fitobiotik. 

Fitobiotik  merupakan  jenis  aditif  

pakan  alami  yang  berasal  dari  tanaman. 

Fitobiotik adalah tanaman herbal yang 

memiliki bahan aktif yang dapat dijadikan 

antibakteri  dan 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%. 

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). 

 

MATERI DAN METODE  

1. Materi Penelitian 

Ayam pedaging sebanyak 192 ekor 

strain Lohman grade platinum dan 

dipelihara selama 35 hari. Rata-rata bobot 

badan awal 37,4±2,87 g/ekor dan koefisien 

keragaman 7,67 %. Aditif pakan yang 

digunakan adalah daun cincau hijau dalam 

bentuk tepung daun dan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi. Bahan 

enkapsulan yang digunakan yaitu setiap 

100 gram ekstrak daun cincau hijau   

ditambahkan 20 g gum arab, 5 g whey dan 

0,06 g BHT (Butylated Hydroxy Toluene). 

Pemberian pakan perlakuan dimulai sejak 

DOC. Pakan dan air minum diberikan 

secara ad libitum. Kandungan zat makanan 

pakan basal ayam pedaging periode starter 

dan finisher dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode percobaan lapang 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. 
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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 % 

 

 

Tabel 1. Kandungan zat makanan pakan basal periode starter dan finisher  

Kandungan pakan* Starter Finisher 

Bahan kering (%) 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 

ME (kkal/kg)* 3061,39 3127,63 

Keterangan :* Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

 

3. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur meliputi : 

1. Mikroflora usus halus ayam pedaging: 

a. Jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) 

b. Jumlah Bakteri Escherichia coli  

Perhitungan koloni dilakukan dengan  

metode Total Plate Count (Yudistira, 

2015) 

2. pH usus halus ayam pedaging 

Digesta dikeluarkan dari usus halus dan 

dikur menggunakan pH meter (Natsir, 

Sjofjan dan Muharlien, 2016). 

 

4.   Analisis Data 

Data yang diperoleh selama 

penelitian ditabulasi dan analisis variansi 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola tersarang dan apabila 

menunjukan hasil yang berbeda nyata 

maka akan dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 

1993). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Bentuk Penggunaan 

Fitobiotik Daun Cincau Hijau (Cylea 

Barbata L. Myers) Terhadap Mikroflora 

Dan Kondisi pH Usus Halus Ayam 

Pedaging 

Jumlah Bateri Asam Laktat (BAL), 

Escherichia coli dan kondisi pH usus halus 

berdasarkan bentuk pemberian  fitobiotik 

daun cincau bentuk tepung daun (B1) dan 

dengan enkapsulasi (B2) dapat dilihat pada 

Tabel 2 
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Tabel 2.  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 

 

Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik 

Daun Cincau Hijua (Cyclea barbata L. 

Miers) Terhadap Jumlah Bakteri Asam 

Laktat (BAL) 

Hasil analisis ragam pada 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. Menurut Ara, et 

al (2002) dalam penelitiannya menyatakan 

pemberian jumlah protein yang sama tidak 

memberikan pengaruh terhadap jumlah 

BAL.   

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 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. 

Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik 

Daun Cincau  (Cyclea barbata L. Miers) 

Terhadap Jumlah Bakteri Escherchia 

coli  

Hasil analisis ragam 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 yang lebih besar dalam 

menekan pertumbuhan Escherichia coli. 

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 
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fitobiotik daun cincau hijau enkapsulasi 

lebih stabil dalam menurunkan jumlah 

Escherichia coli. 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. 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.  

 

Pengaruh Bentuk Pemberian Fitobiotik 

Daun Cincau  Hijau (Cyclea Barbata L. 

Miers) Terhadap Kondisi pH Usus 

Halus 

 Hasil analisis ragam 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 

mikrooganisme patogen dan penghasil 

racun karena memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan asam laktat dan menurunkan 

pH. Menurut 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. 

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. 

Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik 

Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) 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 pada 

bentuk tepung daun dan enkapsulasi dapat 

dilihat  pada Tabel 3. 

 

 

Tabel 3.  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) 
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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) 

Pengaruh Level Pemberian Fitobiotik 

Daun Cincau Hijau (Cyclea Barbata L. 

Miers) Tersarang Pada Bentuk Tepung 

Daun (B1) dan Dengan Enkapsulasi 

(B2) Terhadap Jumlah BAL 

Hasil analisis ragam menunjukan 

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 berbeda nyata dikarenakan 

selain adanya zat aktif seperti flavonoid 

juga terdapat senyawa pektin. Menurut 

Tiara (2014) menjelaskan bahwa ekstrak 

daun cincau hijau mengandung pektin 

yang berperan sebagai prebiotik sehingga 

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) 

tersarang pada bentuk tepung daun 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 senyawa asam laktat. 

Hasil pengamatan pada Uji Jarak 

Berganda Duncan’s bahwa pemberian 

fitobiotik daun cincau hijau perlakuan 

level 1% tersarang pada bentuk 

enkapsulasi telah mampu memberikan 

hasil yang signifikan. Hasil ini 

menunjukan pemberian fitobiotik daun 

cincau hijau dengan level 1% tersarang 

pada bentuk enkapsulasi sangat optimal 

dalam meningkatkan julmah BAL didalam 

usus halus. 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 

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.  
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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 

 Hasil analisis ragam 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 yang 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 

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.  

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 

memberiakan pengaruh yang tidak nyata 

namun ada kecenderungan jumlah 

Escheerichia coli  menurun pada setiap 

peningkatan levelnya. Kandungan 

fitobiotik pada cincau hijau dapat 

menurunkan jumlah bakteri Escherichia 

coli, menurut. 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. 

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 analisis ragam 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. Emma, dkk (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pH ileum 
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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. Menurut 

Manin, dkk (2012) menjelaskan bahwa 

peran BAL yaitu menghasilkan asam 

sehingga pH di dalam saluran pencernaan 

akan menjadi rendah.  

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 Bakteri Asam 

Laktat sehingga akan menurunkan pH usus 

halus bersamaan meningkatnya jumlah 

Bakteri Asam Laktat didalam usus halus. 

Menurut pernyataan Cahyaningsih, dkk 

(2013) bahwa peningkatan jumlah Bakteri 

Asam Laktat dapat menurunkan pH, asam 

laktat dalam saluran pencernaan akan 

terjadi ionisasi dengan melepaskan 

hidrogen dan membuat pH menjadi asam.  

 

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. 
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