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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 
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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. 

 

Keyword : Phytobiotic, Microflora, encapsulated, leaf powder 
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RINGKASAN 

 

 Daun cincau hijau (Cylea barbata L. Myer ) 

merupakan tanaman yang banyak ditemui di wilayah 

Indonesia. Daun cincau hijau mengandung karbohidrat, lemak, 

protein, klorofil, dan senyawa-senyawa bioaktif 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. Kandungan 

antioksidan didalam daun cincau hijau dapat menekan jumlah 

bakteri patogen sehingga kecernaan pakan pada ayam 

pedaging menjadi meningkat. Teknologi enkapsulasi 

dipergunakan untuk memproteksi komponen senyawa aktif 

yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi. Selain itu 

dapat meminimalkan kehilangan nutrisi, melindungi flavor, 

aroma, pigmen, meningkatkan kelarutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan fitobiotik daun cincau hijau bentuk tepung daun 

dan enkapsulasi terhadap jumlah BAL, Escherichia coli dan 
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pH usus halus ayam pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu untuk dipergunakan sebagai acuan penggunaan aditif 

pakan berupa fitobiotik dengan memanfaatkan ekstrak daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) yang telah 

dienkapsulasi maupun bentuk tepung daun untuk 

meningkatkan jumlah BAL, menekan jumlah Escherichia coli 

dan menurunkan pH usus halus ayam pedaging sehingga dapat 

meningkatkan kecernaan pakan. 

 Penelitian in vivo ayam pedaging telah dilaksanakan 

pada tanggal 30 Agustus 2016 sampai 4 Oktober 2016 di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Universitas Brawijaya. 

Pembuatan feed additive daun cincau hijau, analisis proksimat 

dan pengujian pH digesta usus halus dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Gedung 3 Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.. Pengidentifikasian 

mikroflora dilakukan di Laboratorium Tekhnologi Hasil 

Ternak (THT) di gedung 4 Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

Materi yang digunakan adalah secara in vivo dengan 

perlakuan penambahan fitobiotik daun cincau hijau (Cyclea 

barbata L. Miers) bentuk tepung daun dan enkapsulasi. 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chicken (DOC) strain 

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%. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang apabila dari 

perhitungan terdapat perbedaan yang sangat nyata maka 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Penelitan yang 

dilakukan terdiri dari 8 pakan perlakuan yang dibedakan 
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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 

diulangi 3 kali dan setiap ulangan digunakan 8 ekor ayam 

pedaging.  

  Hasil analisis ragam menunjukan hasil tidak berbeda 

nyata (P>0,05)  pada perlakuan bentuk terhadap jumlah BAL, 

jumlah Escherichia coli dan pH usus halus. Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa penggunaan fitobiotik daun 

cincau hijau bentuk enkapsulasi dapat meningkatkan jumlah 

BAL (8,31±0,27 log cfu/g) , menekan jumlah Escherichia coli 

(4,17±0,46 log cfu/g) dan menekan pH usus halus (6,17±0,68) 

dibandingkan bentuk tepung daun dimana hasilnya adalah 

jumlah BAL (8,16±0,36 log cfu/g), Escherichia coli 

(4,21±0,31 log cfu/g) dan pH usu halus (6,60±0,28). 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. Perlakuan bentuk tepung daun dengan level 0,5% 

(8.45±0.51 log cfu/g) dan perlakuan level 1% (8.63±0.33 log 

cfu/g) tersarang pada bentuk enkapsulasi telah mampu 

memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan jumlah 

BAL. Perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun dan 

bentuk enkapsulasi tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah Escherichia coli dan pH usus halus. 

Hasil terbaik pada pemberian fitobiotik bentuk tepung daun 

maupun bentuk enkapsulasi terhadap jumlah Escherichia coli 

yaitu level 1,0% (4.07±0.15 log cfu/g) tersarang pada bentuk 

tepung daun dan perlakuan level  0,5% (4.06±0.35 log cfu/g) 

tersarang pada bentuk enkapsulasi. Hasil terbaik pada pH usus 
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halus yaitu pada perlakuan level 1,5% (6.00±0.59) tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dan perlakuan level 1,5% (5.98±0.07) 

tersarang pada bentuk tepung daun. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 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. 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.  

. 

 


