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ABSTRACT 

Effect of use powder and ancapsulated form of Cyclea 

barbata L. Miers as feed additive on broiler intestinal 

characteristics were investigated. One hundred ninety two 1-

day-old Lohmann broiler chicks were subjected to 8 different 

dietary groups, namely 2 forms of phytobiotic (powder and 

ekstract with encapsulated) and 4 levels of inclusion (0, 0.5, 

1.0 and 1.5%) use in vivo method. Data were analyzed by two-

way Nested of Completely Randomized Design ANOVA and 

if there was significant effect followed by Duncan’s Multiple 

Range Test. The results showed that Cyclea barbata L. Miers 

in encapsulated form improved in viscosity (P<0,01) and 

improved in villi length (μm) (P<0,05) but it no significant on 

villi number (per lumen). Increasing levels of Cyclea barbata 

L. Miers from 0 to 1.5% in powder form did not significantly 

improve viscosity, villi length (μm), and villi number (per 

lumen). Increasing levels of Cyclea barbata L. Miers from 0 to 

1.5% in encapsulated form improve in villi number (per 

lumen) (P<0.01) but showed not significantly for viscosity and 

mailto:tutut.nanda@yahoo.co.id
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villi length (μm). It was concluded that the use of Cyclea 

barbata L. Miers in encapsulated form performs better than 

the Cyclea barbata L. Miers in powder, showed in 

encapsulated viscosity 5.21 ± 0.28, villi length 526.71 ± 69.08 

μm and villi number 64.04 ± 2.63 (per lumen). It is suggested 

to use 0.5% Cyclea barbata L. Miers in encapsulated on 

broiler intestinal characteristics.  

Keywords: two-way Nested, viscosity, villi length, villi 

number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

PENGARUH PENGGUNAAN DAUN CINCAU HIJAU 

(Cyclea barbata L. Miers) DALAM BENTUK TEPUNG 

DAUN DAN EKSTRAK DAUN BENTUK ENKAPSULASI  

SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP 

KARAKTERISTIK USUS HALUS AYAM PEDAGING 

 

Tutut Nanda Fajriyah 
1)

, M. Halim Natsir 
2)

, dan Osfar Sjofjan
 

1) Mahasiswa Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya 
2) Dosen Nutrisi dan Makanan Ternaka Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya 

E-mail: tutut.nanda@yahoo.co.id 

 

RINGKASAN 

Fitobiotik merupakan aditif pakan alami yang berasal 

dari tanaman. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai 

fitobiotik yaitu daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers). 

Upaya pemanfaatan daun cincau hijau sebagai bahan aditif 

pakan dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan metode 

maserasi dan destilasi. Aditif pakan daun cincau hijau dalam 

bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi diperkirakan dapat memberikan hasil yang lebih 

baik terhadap efisiensi penyerapan di dalam usus halus. 

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi terhadap karakteristik usus halus ayam 

pedaging serta untuk mengetahui pengaruh level penggunaan 

aditif pakan daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

mailto:tutut.nanda@yahoo.co.id
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tersarang pada bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau 

hijau bentuk enkapsulasi terhadap karakteristik usus halus 

ayam pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai acuan penggunaan aditif pakan berupa 

fitobiotik dengan memanfaatkan daun cincau hijau (Cyclea 

barbata L. Miers) dalam bentuk tepung daun maupun yang 

telah di ekstrak dalam bentuk enkapsulasi untuk memperbaiki 

karakteristik usus halus ayam pedaging. 

Materi penelitian adalah yaitu ayam pedaging (DOC) 

yang didatangkan dari PT. Multibreeder Adirama Indonesia 

Tbk. Japfa Comfeed Indonesia, memiliki strain Lohman 

dengan grade Platinum. Jumlah ayam pedaging yang 

digunakan yaitu 192 ekor dan dilakukan pelihara selama 35 

hari dengan rata-rata bobot badan awal 37,4 g ± 2,87 serta 

koefisien keragaman sebesar 7,67%. Kandang yang digunakan 

yaitu kandang open house dengan sistem litter yang sudah 

diberi sekatan. Jumlah sekatan yang digunakan sebanyak 24 

sekat yang diisi dengan ayam pedaging sebanyak 8 ekor. 

Pakan yang diberikan kepada ayam pedaging selama 

pemeliharaan yaitu pakan yang dibuat sendiri dengan 

formulasi yang sesuai kebutuhan ayam pedaging. Air minum 

diberikan secara add libitum. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan in vivo dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 

yang meliputi 2 faktor perlakuan aditif pakan daun cincau 

hijau bentuk tepung daun (B1) dan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi (B2), faktor level penggunaan B1L0, 

B1L1, B1L2, B1L3, B2L0, B2L1, B2L2 dan B2L3 meliputi 4 

level pemberian (0, 0.5, 1.0 dan 1.5%). Variabel yang diamati 

yaitu viskositas digesta usus halus, panjang villi usus halus 

dan jumlah villi usus halus. Data yang diperoleh selama 
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penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) 

dengan metode percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

pola tersarang, apabila hasil berbeda maka dilanjutkan uji 

jarak berganda Duncan’s.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau dalam bentuk 

tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas digesta usus halus ayam pedaging dengan 

rata-rata viskositas digesta 4,73 pada perlakuan B1 dan 5,21 

pada perlakuan B2. Pengamatan panjang villi (µm) usus halus 

ayam pedaging menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05) dengan rata-rata panjang villi 452,80 µm pada 

perlakuan B1 dan 526,71 µm pada perlakuan B2. Pengamatan 

jumlah villi usus halus ayam pedaging tidak menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05), namun secara numerik 

jumlah villi usus halus pada perlakuan B2 lebih banyak dari 

pada perlakuan B1 yaitu 64,04 dan 62,44. Hasil penelitian 

perlakuan level penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

tersarang pada bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau 

hijau bentuk enkapsulasi tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap viskositas digesta 

ayam pedaging, aditif pakan daun cincau hijau tidak 

mempungaruhi viskositas digesta usus halus. Pengamatan 

panjang villi (µm) usus halus tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P>0,05), perlakuan level penggunaan 

1,5% ekstrak daun cincau hijau tersarang pada bentuk 

enkapsulasi sebagai aditif pakan menunjukkan hasil terbaik 

dengan panjang villi 576,85 µm. Pengamatan jumlah villi usus 

halus menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01), perlakuan level penggunaan 0,5% ekstrak daun 
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cincau hijau tersarang pada bentuk enkapsulasi sebagai aditif 

pakan menunjukkan hasil terbaik dengan jumlah villi 68,00. 

Kesimpulan penelitian penggunaan ekstrak daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) bentuk enkapsulasi 

memberikan hasil yang lebih baik dalam perbaikan 

karakteristik usus halus dibandingkan dengan penggunaan 

daun cincau hijau bentuk tepung daun. Penggunaan ekstrak 

daun cincau hijau bentuk enkapsulasi menghasilkan rata-rata 

viskositas digesta 5,21 ± 0,28, panjang villi 526,71 ± 69,08
 
μm 

dan jumlah villi 64,04 ± 2,63 jumlah villi/lumen pada usus 

halus. Level 0,5% penggunaan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi memberikan respon yang baik terhadap 

karakteristik usus ayam pedaging yang meliputi viskositas 

digesta, panjang villi dan jumlah villi usus halus. Penggunaan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi level 0,5% 

menghasilkan rata-rata viskositas digesta 5,14±0,27, panjang 

villi 500,01±85,39 μm dan jumlah villi 68,00±4,00
 
jumlah 

villi/lumen pada usus halus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging merupakan ternak unggas yang paling 

cepat mengasilkan daging dengan masa pemeliharaan yang 

relatif singkat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia dan pemahaman masyarakat akan pentingnya protein 

hewani membuat permintaan pasar akan daging ayam yang 

merupakan sumber protein pun meningkat pesat. Peningkatan 

produktifitas ayam pedaging perlu dilakukan dengan cara 

memperbaiki karakteristik usus halus yang meliputi viskositas 

cairan usus halus, jumlah villi dan panjang villi yang berperan 

penting dalam penyerapan nutrisi pakan yang dikonsumsi.  

Produktifitas ayam pedaging yang baik salah satunya 

juga dipengaruhi oleh pemberian pakan yang berkualitas baik, 

begitupun sebaliknya. Efisiensi proses pencernaan juga kerap 

dilakukan untuk meningkatkan produktifitas ayam pedaging. 

Cara yang biasanya dilakukan selama ini untuk efisiensi proses 

pencernaan yaitu dengan pemberian antibiotik. Penggunaan 

antibiotik memang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi 

proses pencernaan dengan menekan pertumbuhan mikroba 

pathogen dan memperbaiki penampilan villi - villi usus. Namun 

seperti yang dijelaskan Emma, dkk (2013) bahwa penggunaan 

antibiotik dalam waktu lama diketahui menimbulkan 

permasalahan berupa akumulasi residu dalam produk ternak.  

Residu yang terdapat dalam daging ayam tidak baik 

jika dikonsumsi oleh manusia, oleh karena itu diharapkan 

masyarakat mau menggunakan bahan - bahan alami untuk 

meningkatkan produktifitas ayam pedaging tanpa memberikan 

dampak negatif bagi ternak maupun manusia yang 
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mengkonsumsi produk ternak. Cara yang dapat dilakukan yaitu 

mengganti antibiotik dengan penambahan feed additive dari 

bahan alami berupa fitobiotik. 

Fitobiotik merupakan aditif pakan alami yang berasal 

dari tanaman. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai 

fitobiotik yaitu daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djam’an (2008) 

menjelaskan bahwa secara umum kandungan daun cincau hijau 

adalah karbohidrat, lemak, protein dan senyawa-senyawa 

lainnya seperti polifenol, flavonoid serta mineral-mineral dan 

vitamin-vitamin, di antaranya kalsium, fosfor dan vitamin A 

serta vitamin B. Upaya pemanfaatan daun cincau hijau sebagai 

bahan aditif pakan dilakukan dengan cara ekstraksi 

menggunakan metode maserasi dan destilasi. Aditif pakan daun 

cincau hijau dalam bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau 

hijau bentuk enkapsulasi diperkirakan dapat menberikan hasil 

yang lebih baik terhadap efisiensi penyerapan di dalam usus 

halus. Perlu dilakukan adanya penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan daun cincau hijau dalam bentuk tepung daun dan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi sebagai aditif 

pakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditentukan 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) bentuk tepung 

daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

terhadap karakteristik usus halus ayam pedaging. 

2. Bagaimana pengaruh level penggunaan aditif pakan 

daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) tersarang 
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pada bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi terhadap karakteristik usus halus 

ayam pedaging. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) bentuk tepung 

daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

terhadap karakteristik usus halus ayam pedaging. 

2. Mengetahui pengaruh level penggunaan aditif pakan 

daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) tersarang 

pada bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi terhadap karakteristik usus halus 

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) 

dalam bentuk tepung daun maupun yang telah di ekstrak dalam 

bentuk enkapsulasi untuk memperbaiki karakteristik usus halus 

ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan antibiotik memang sangat efektif untuk 

meningkatkan efisiensi proses pencernaan dengan menekan 

pertumbuhan mikroba pathogen dan memperbaiki penampilan 

villi - villi usus. Namun seperti yang dijelaskan Emma, dkk 

(2013) bahwa penggunaan antibiotik dalam waktu lama 

diketahui menimbulkan permasalahan berupa akumulasi residu 

dalam produk ternak. Begitupun menurut pendapat Natsir, dkk 
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(2016) yang menjelaskan bahwa efek lain yang ditimbulkan 

akibat penggunaan antibotik sintetik adalah membahayakan 

kesehatan manusia yang mengkonsumsi akibat residu kimia 

yang ditinggalkan. Diharapkan masyarakat mau menggunakan 

bahan - bahan alami untuk meningkatkan produktifitas ayam 

pedaging tanpa memberikan dampak negatif bagi ternak maupun 

manusia yang mengkonsumsi produk ternak. Cara yang dapat 

dilakukan yaitu mengganti antibiotik dengan penambahan feed 

additive dari bahan alami berupa fitobiotik. Daun cincau hijau 

(Cyclea barbata L. Miers) dapat dipergunakan sebagai 

fitobiotik.  

Teknologi enkapsulasi digunakan untuk meminimalisir 

kerusakan zat aktif daun cincau hijau pada saat proses 

pengeringan. Menurut pendapat Natsir, dkk (2016) proses 

enkapsulasi ada penambahan enkapsulan yaitu kasein yang 

berfungsi untuk melindungi protein. Maltodextrin berfungsi 

melindungi karbohidrat serta sebagai bahan antioksidan yang 

dapat menghambat oksidasi lemak. Natsir, dkk (2015) juga 

menjelaskan bahwa zat aktif yang terdapat pada daun cincau 

hijau tanpa enkapsulasi 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 (2007) menjelaskan bahwa penggunaan asam 

laktat terenkapsulasi menunjukkan hasil dapat meningkatkan 

daya cerna protein yang lebih baik karena asam laktat bentuk 

enkapsulasi baru akan terdegradasi pada usus halus sehingga 

dapat menurunkan pH pada saluran pencernaan. Suasana asam 

yang tercipta di daerah usus halus karena adanya penambahan 

asam laktat dapat menguntungkan bagi perkembangan bakteri 
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non patogen sehingga dapat meningkatkan percernaan zat-zat 

makanan.  

 
Gambar 1.  Skema Kerangka Pikir Penelitian 

Ayam pedaging  

Aditif pakan  

Kimia Alami 

Fitobiotik Antibiotik Daun cincau hijau 

Enkapsulasi 

Bahan enkapsulan Gum arab-whey 

 Gum arab 

sebagai 

emulsifier, 

mudah larut, 

tidak memiliki 

rasa dan warna, 

melindungi dari 

oksidasi, 

absorbansi dan 

evaporasi. 

 Whey sebagai 

pembentuk film 

dan emulsifier 

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

Meninggalkan residu 

Tepung daun 

Ekstraksi 

Meningkatkan 

karakteristik usus halus 

Viskositas digesta 

usus halus 
Jumlah vili 

usus halus 

Panjang vili 

usus halus 
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Sjofjan, dkk (2015) menjelaskan bahwa menurunnya 

viabilitas menyebabkan pH lebih tinggi dan viskositas digesta 

menjadi lebih rendah sehingga dapat menyebabkan laju digesta 

menjadi lebih cepat dan memungkinkan terjadinya penurunan 

proses pencernaan dan penyerapan zat makanan. Turunnya 

aktifitas penyerapan ini menyebabkan jumlah dan panjang vili 

usus halus ayam tidak berkembang baik. Menurut penjelasan 

Natsir, dkk (2016) bahwa peningkatan jumlah villi pada bentuk 

enkapsulasi disebabkan karena kandungan zat aktif lebih tinggi 

pada bentuk enkapsulasi dibandingkan bentuk tanpa enkapsulasi. 

Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis 

1. Penggunaan aditif pakan ekstrak daun cincau hijau 

(Cyclea barbata L. Miers) bentuk enkapsulasi dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan 

dengan daun cincau hijau bentuk tepung daun terhadap 

karakteristik usus halus ayam pedaging. 

2. Level penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

(Cyclea barbata L. Miers) tersarang pada bentuk tepung 

daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

karakteristik usus halus ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Bahan Makanan Ayam Pedaging 

Peternak akan selalu melihat pada biaya makanan 

bila ia ingin meningkatkan efisiensi produksi ayam broiler 

yang dihasilkan oleh peternakannya, karena 60%-80% dari 

biaya produksi itu adalah biaya makanan (Rasyaf, 1994). 

Ransum yang tidak serasi dapat mengakibatkan beraneka 

akibat antara lain pertumbuhan lambat, sakit, produktivitas 

menurun, dan akhirnya mati. Jadi, kesalahan dalam 

menyusun ransum akan mengakibatkan kerugian yang tidak 

kecil. Untuk memenuhi hidup pokoknya, dan untuk 

berproduksi (telur, daging dan susu) ternak memerlukan 

unsur-unsur gizi dari luar, karena mereka tidak mampu 

membuat makanannya sendiri. Unsur-unsur gizi itu adalah 

protein, energi, vitamin, mineral, dan air. Masih ditambah 

dengan unsur gizi yang tidak diketahui. Unsur gizi utama 

harus terpenuhi adalah energi, yang berperan dalam segala 

aktivitas ternak (Santoso, 1989). 

Bahan-bahan makanan unggas yang biasa digunakan 

untuk membuat ransum adalah jagung kuning, bekatul, 

dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang kedele, tepung 

gaplek, bungkil kacang, kacang-kacangan (kacang hijau dan 

kedele) dan sorghum. Bahan makanan tersebut termasuk 

bahan makanan yang berasal dari nabati, sedangkan bahan-

bahan asal hewan yang kerap kali digunakan adalah tepung 

ikan, tepung kerang, dan tepung darah (jarang digunakan). 

Disamping itu masih ada bahan lain yang tidak biasa 

digunakan atau bahan tambahan, yaitu PST, tepung tinja, 
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vitamin dan mineral asal pabrik, obat anti koksidiosis, anti 

tengik, dan obat-obatan lainnya. Kerangaman bahan-bahan 

makanan itu harus kita padukan sedemikian rupa sehingga 

ransum yang jadi kelak akan memenuhi syarat kebutuhan 

terhadap unsur gizi (Santoso, 1989). Bila kita perhatikan 

formula ransum komersial yang ada, 90%-95% terdiri dari 

sumber nabati. Dari jumlah itu 40%-65% adalah jagung 

kuning dan 20-40% adalah sumber nabati lainnya. 

Sedangkan sumber hewani antara 3%-6% dan 0% hingga 

3% merupakan makanan pelengkap (Rasyaf, 1990). 

Hijauan yang mengandung serat kasar tinggi bukan 

hanya untuk ruminansia. Berbagai penelitian di tanah air 

kita sudah sejak lama mencoba berbagai hijauan untuk 

formula ransum ayam ras komersial. Misalnya rumput hijau 

muda dan tepung daun turi. Dari berbagai hasil penelitian di 

Indonesia, berbagai hijauan itu dapat digunakan 2%-3% 

saja. Hal ini disebabkan karena kandungan serat kasarnya 

yang tinggi (Rasyaf, 1994).  

Antibiotika adalah suatu obat, bukan zat makanan. 

Jadi pengaruhnya terhadap ransum ternak bersifat sekunder. 

Antibiotika digunakan secara luas dalam ransum unggas 

untuk mempertinggi laju dan efisiensi pertumbuhan berat 

badan hewan ternak tersebut. Akan tetapi penggunaan utama 

antibiotika pada ransum hewan-hewan berlambung satu 

seperti unggas dalam konsentrasi yang relatif rendah 

(Anggorodi, 1990). 

 

2.1.2 Kandungan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Nilai energi metabolis dari bahan-bahan makanan 

adalah penggunaan yang paling banyak dan aplikasi yang 

praktis dalam ilmu nutrisi ternak unggas, karena pengukuran 
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energy ini tersedia untuk semua tujuan, termasuk hidup 

pokok, pertumbuhan, penggemukan, dan produksi telur 

(Wahju, 1988). 

Protein merupakan struktur yang sangat penting 

untuk jaringan-jaringan lunak di dalam tubuh hewan seperti 

urat daging, tenunan pengikat, kolagen, kulit, rambut, kuku, 

dan di dalam tubuh ayam untuk bulu, kuku dan bagian 

tanduk. Protein darah, albumin dan globulin membantu 

mempertahankan sifat homeostasis, mengatur tekanan 

osmotis, bekerja sebagai “cadangan” untuk memenuhi 

kebutuhan asam-asam amino, dan masih banyak fungsi-

fungsi lain (Wahju, 1988).  

Ayam tipe medium atau berat ransum untuk periode 

produksi, protein 15% dan energi metabolis 2850 Kkal/kg 

dapat dianggap cukup, untuk mencegah kondisi badan tidak 

terlampau Gemuk. Khusus untuk tipe-tipe ini harus 

dipikirkan perlunya diadakan cara pemberian makanan 

terbatas yang disesuaikan dengan kebutuhan (Wahju, 1988).  

 

2.1.3 Pencernaan dalam Usus Halus 

Perjalanan asam hidrokhlorat, peptida dan lemak 

memulai proventrikulus dan empedal ke dalam duodenum 

menghasilkan pelepasan sekretin dan pankreozimin mukosa 

duodenum. Hormon-hormon tersebut merangsang sekresi 

getah pankreas yang mengandung sejumlah enzim dan ion-

ion bikarbonat dan suatu sekresi alkalis hasil produksi 

kelenjar-kelenjar Brunner usus, yang segera menetralisir 

asam berasal dari lambung (Anggorodi, 1985). 

Proteinase pankreatik disekresi pankreas hanya 

dalam bentuk prekursor enzim-enzim sesungguhnya yang 

tidak aktif. Enzim-enzim tersebut adalah tripsinogen, 
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khimotripsinogen A dan B, prokarboksipeptidase A dan B 

dan proelastase. Tripsin diaktifir setelah diserang 

enterokinase. Tripsin yang aktif tersebut kemudian 

menghidrolisir senyawa-senyawa tertentu dalam zimogen-

zimogen lainnya dan dengan demikian membebaskan 

enzim-enzim aktif (Anggorodi, 1985). 

 

2.1.4 Pengolahan dan Pemberian Pakan 

Pengeringan adalah metode untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara 

menguapkan air dengan itu dengan dengan menggunakan 

energi panas. Dengan mengurangi kadar airnya, bahan 

makanan akan mengadung senyawa-senyawa seperti protein, 

karbohidrat, lemak, dan mineral dalam konsentrasi yang 

lebih tinggi, tetapi vitamin-vitamin dan zat warna pada 

umumnya menjadi rusak atau berkurang (Santoso, 1989). 

Penggilingan adalah pengurangan ukuran dengan 

mencukur atau tekanan/himpitan. Penggilingan bervariasi 

dari ukuran yang halus sampai yang kasar, bergantung 

kepada ukuran mesh dari saringan yang digunakan dan tipe 

gilingan (Santoso, 1989). 

Cara memberikan pakan yang umum dilakukan para 

peternak adalah sebagai berikut. Cara manual, cara ini 

merupakan teknik paling tua digunakan di peternakan ayam. 

Pakan yang diberikan biasayanya ditampung di tempay 

pakan berupa tabung (tube feeder), talang, atau baki. Cara 

otomatis, pemberian pakan cara otomatis dilakukan dengan 

menggunakan alat tertentu yang dapat bergerak secara 

otomatis ke seluruh bagian kandang. Alat ini disebut dengan 

tempat pakan otomatis (outomatic feeder). Cara campuran 

(mix method), cara ini merupakan campuran tempat pakan 
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otomatis dengan tempat pakan manual. Cara ini biasanya 

dipakai di kandang yang menggunakan sistem ventilasi 

terkontrol (closed house) (Fadilah, 2004) 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

acuan untuk meneliti tentang karakteristik usus halus ayam 

pedaging yang diberikan penambahan aditif pakan daun cincau 

hijau.  

 

2.2.1 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu usaha peternakan. Penyediaan pakan 

yang murah, tersedia dan baik kualitasnya serta tidak 

bersifat racun perlu dilakukan untuk menekan biaya 

produksi, dimana 60 % - 70 % dari komponen biaya 

produksi adalah biaya ransum. (Mirwandhono dan Zulfikar, 

2004).   

Kebutuhan zat makanan unggas berbeda sesuai 

dengan jenis unggas, bangsa, umur, fase produksi, dan jenis 

kelamin. Kebutuhan zat makanan tersebut mencakup 

protein, asam amino, energi, Ca, dan P serta kandang 

dicantumkan untuk tingkat konsumsi pakan/ekor/hari. 

Kebutuhan zat makanan ayam ras pedaging dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu: umur 0 – 

3 minggu (starter), dan 3 – 6 minggu (finisher) (Keraten, 

2010).  
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Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Ras Pedaging 

Zat Makanan Starter (0 - 3 minggu) 
Finisher (3 - 6 

minggu) 

Kadar air (%) 
10,00 (maks. 14,0) 

10,00 (maks. 

14,0) 

Protein (%) 23 (min. 19,0) 20 (min 18,0) 

Energi (Kkal EM/kg) 
3200 (min. 2900) 

3200 (min. 

2900) 

Lisin (%) 1,10 (min 1,10) 1,00 (min 0,90) 

Metionin (%) 0,50 (min 0,40) 0,38 (min 0,30) 

Metionin + sistin (%) 0,90 (min 0,60) 0,72 (min 0,50) 

Ca (% 
1,00 (0,90 - 1,20) 

0,90 (0,90 -

1,20) 

P tersedia (%) 0,45 (min 0,40) 0,35 (min 0,40) 

P total (perkiraan, %) (0,60 - 1,00) (0,60 - 1,00) 

Sumber : NRC (1994); ( ) SNI (2008) dalam (Keraten, 2010). 

2.2.2 Aditif Pakan 

Feed additive dalam unggas terdiri dari vitamin, 

mineral, antibiotik, kontrabiotik, dan faktor lain seperti 

hormon pertumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan 

performans unggas dan meningkatkan nutrisi bahan baku 

lokal yang digunakan. Beberapa feed additive seperti 

hormon dan antibiotik (antibiotic growth promotor atau 

AGP) telah dilarang penggunaannya di negara maju 

termasuk Indonesia, karena terkait dengan isu global 

peternakan unggas saat ini, yaitu keamanan pangan hewani 

dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya bagi 

konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan 

(Akhadiarto, 2010). 

Bintang dan Nataamijaya (2005) menjelaskan 

Indonesia merupakan negara tropis yang sangat potensial 

bagi perkembangan mikroorganisme yang dapat 
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menyebabkan penyakit sehingga menurunkan produksi. 

Untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut banyak 

peternak yang  menggunakan feed aditif antara lain 

antibiotik. Namun penggunaannya mulai dikurangi karena 

menimbulkan efek samping bagi konsumen bila 

mengkonsumsi produk tersebut secara berlebihan. Menurut 

pendapat Natsir et al. (2013) menyatakan bahwa upaya 

untuk meningkakan efisiensi pakan untuk menekan biaya 

bisa dilakukan dengan penggunaan aditif pakan seperti 

fitobiotik, enzim, probiotik, acidifier, dll. 

 

2.2.3 Fitobiotik 

Salah satu kandidat yang potensial dipakai sebagai 

alternatif pengganti antibiotik adalah produk herbal atau 

fitobiotik. Penelitian di berbagai negara menunjukkan 

bahwa produk fitobiotik mengandung senyawa bio-aktif 

(fitokimia atau fitogenik) yang secara in-vitro mampu 

berfungsi sebagai antibiotik (anti bakteri, anti virus, anti 

protozoa, dll) serta diketahui mampu memperbaiki status 

kesehatan dan meningkatkan produksi temak unggas (Dono, 

dkk. 2014). 

Fitobiotik (phytobiotics) merupakan aditif pakan 

yang murni berasal dari bahan tanaman (tumbuh-tumbuhan). 

Fitobiotik memberikan efek positif terhadap penampilan 

ayam, seperti pertumbuhan yang ditunjukkan oleh 

pertambahan bobot badan ayam, konsumsi pakan, serta 

konversi pakan (Zuprizal, 2004 dalam Sari, dkk. 2009). 

Penggunaan fitobiotik yang bersifat herbal pada ternak ayam 

pedaging, akan mengarah pada terbentuknya produk daging 

ayam organik. Peternakan ayam organik bertujuan untuk 

menghapuskan atau mereduksi pemakaian obat-obatan 
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antibiotik yang bersifat kimiawi pada ternak ayam. Hal ini 

juga didukung oleh pendapat Grashorn (2010) bahwa 

senyawa bioaktif dalam produk yang memiliki kandungan 

fitobiotik dapat meningkatkan kondisi usus dan kekebalan 

tubuh sehingga dapat meningkatkan produktifitas. Fitobiotik 

berasal dari bahan alami yang dianggap aman untuk 

digunakan pada unggas, sebagai alternatif pengganti 

antibiotik yang digunakan sebagai growth promoters. 

 

2.2.4 Daun Cincau Hijau 

Tanaman cincau adalah tanaman dari genus mesona 

yang berasal dari daerah Tiongkok. Tanaman cincau yang 

bisa menghasilkan gel ada beberapa jenis, seperti cincau 

perdu (Melasthoma polyanthum), cincau hitam (Melasthima 

palustris) dan cincau rambat (Cyclea barbata Miers). 

Klasifikasi tanaman cincau hijau adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Infra Kingdom : Streptophyta 

Super Divisi : Embryophyta 

Divisi  : Tracheophyta 

Sub Divisi  : Spermatophytina 

Kelas  : Magnoliopsida 

Super Ordo  : Mesangiospermae 

Ordo   : Ranunculales 

Famili  : Menispermaceae 

Genus  : Cyclea 

Spesies  : Cyclea barbata Miers 

(Anonimus, 2015) 

Secara umum kandungan daun cincau hijau adalah 

karbohidrat, lemak, protein dan senyawa-senyawa lainnya 
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seperti polifenol, flavonoid serta mineral-mineral dan 

vitamin-vitamin, di antaranya kalsium, fosfor dan vitamin A 

serta vitamin B (Djam’an, 2008). Yunahara, dkk (2013) 

fitokimia pada serbuk daun cincau hitam dan cincau hijau 

menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, saponin, 

tannin dan steroid.  

 

2.2.5 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu cara pemisahan suatu zat dari 

campurannya. Metode yang sering digunakan untuk 

mengekstrak minyak ikan adalah metode ekstraksi dengan 

pemanasan (rendering) baik rendering basah (wet rendering) 

maupun rendering kering (dry rendering). Metode 

pemanasan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan 

metode lain (Andinata, 2013). Yatno, dkk (2008) 

menyatakan bahwa proses ekstraksi secara fisik dan kimiawi 

dan adanya pemanasan (autoclave) pada pembuatan 

konsentrat protein menyebabkan perubahan serat kasar 

menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang menyebabkan 

proses pencernaan menjadi lebih efisien. 

 

2.2.6 Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah suatu proses pembungkusan suatu 

bahan atau campuran beberapa bahan dengan bahan lain. 

Bahan yang dibungkus atau bahan yang ditangkap biasanya 

berupa cairan, walaupun ada juga yang berbentuk partikel 

padat atau gas yang disebut sebagai bahan inti atau bahan 

aktif atau bahan internal, sedangkan bahan yang berfungsi 

sebagai pembungkus disebut sebagai dinding atau bahan 

pembawa atau membran. Proses enkapsulasi banyak 

digunakan untuk mempertahankan flavor, asam, lipida, 



16 
 

enzim, mikroorganisme, pemanis buatan, vitamin, mineral, 

air, bahan pengembang, warna dan garam (Risch, 1995 

dalam Hustiany, 2006).  

Tujuan dari proses enkpasulasi yaitu untuk 

mempermudah dalam penyimpanan dan penggunaan 

(Wahyudi, 2008). Hal ini juga didukung oleh penjelasan 

Fenita, dkk (2010) pada penelitiannya menyatakan bahwa 

proses enkapsulasi adalah proses penyalutan minyak ikan 

(bahan utama) dengan suatu bahan penyalut dengan tujuan 

mengubah bentuk cair ke bentuk padat. Penggunaan 

enkapsulasi minyak ikan lemuru dalam ransum berbasis 

lumpur sawit terfermentasi yang ditambah asam amino kritis 

dapat menurunkan pencemaran lingkungan kandang ayam 

petelur dengan ditandai oleh menurunnya kadar nitrogen, 

amoniak, sulfida, BOD dan COD feses ayam petelur. 

 

2.2.7 Viskositas Digesta Usus Halus 

Viskositas digesta yang meningkat mengakibatkan 

laju digesta menjadi lambat dan memungkinkan terjadi 

peningkatan proses pencernaan dan penyerapan zat makanan 

lebih efektif, sehingga ketersediaan nutrient untuk sintesis 

jaringan tubuh meningkat (Huyghebaert, 2005 dalam 

Sjofjan, dkk. 2015). Menurunnya viabilitas menyebabkan 

pH lebih tinggi dan viskositas digesta menjadi lebih rendah 

sehingga dapat menyebabkan laju digesta menjadi lebih 

cepat dan memungkinkan terjadinya penurunan proses 

pencernaan dan penyerapan zat makanan. Turunnya aktifitas 

penyerapan ini menyebabkan jumlah dan panjang vili usus 

halus ayam tidak berkembang baik (Sjofjan, dkk. 2015). 

Viskositas digesta jejunum pada unggas umur 

pemeliharaan 28 hari dengan perlakuan pemberian pakan 
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basal jagung sebesar 5,58 cP, dan pada perlakuan pemberian 

pearl millet (PM) pada persentase pemberian yang berbeda 

(jagung + PM) yaitu sebesar 5,34 sampai 5,42 cP (Baurhoo 

et al., 2011). Besarnya rata-rata viskositas digesta menurut 

pendapat Fuente et al. (1998) pada penelitiannya bahwa 

pengaruh waktu penyimpanan barley terhadap viskositas 

digesta menunjukkan penurunan terbesar terjadi dari panen 

hingga 3 minggu penyimpanan (5,04 - 4,51 cSt). 

Pengaruh negatif dari viskositas digesta yang 

meningkat akan menghambat proses penyerapan nutrisi 

yang terjadi pada usus halus oleh villi-villi usus sehingga 

efisiensi pencernaan dapat berkurang (Natsir, dkk. 2016). 

Hal ini juga dijelaskan oleh Santos et al. (2004) bahwa 

pengaruh pengamatan pada unggas yang diberikan 

perlakuan pakan jagung memiliki viskositas usus yang lebih 

rendah, yang memungkinkan peningkatan efisiensi pakan 

dan dengan demikian dapat meningkatkan feed intake. 

Haryati, dkk (2010) menerangkan bahwa kandungan NSP 

(non starch polysaccharide) dalam ransum yang 

mengandung gandum atau barley bersifat antinutrisi karena 

dapat meningkatkan viskositas digesta sehingga 

menghambat penyerapan nutrisi, dan konsekuensinya 

pertumbuhan ternak menjadi terganggu.  

 

2.2.8 Panjang Vili Usus Halus 

  Morfologi usus adalah indikator utama kesehatan 

usus, karakteristik dari usus halus dapat dilihat pada tinggi 

villi dan kedalaman crypta (Laudadio et al., 2012). Xu et al. 

(2003) juga menjelaskan bahwa villi yang pendek dan 

banyak crypta dapat menyebabkan penyerapan nutrisi yang 

tidak baik, peningkatan sekresi pada saluran pencernaan, 
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diare, ketahanan terhadap penyakit berkurang, dan kinerja 

secara keseluruhan lebih menurun. Menurut penjelasan 

Sjofjan, dkk (2015) rata-rata panjang villi mencapai 467,01 

µm pada jenis pakan perlakuan mengandung antibiotik dan 

583,04 µm pada jenis pakan perlakuan bebas antibiotik pada 

penggunaan probiotik kultur campuran dalam air minum. 

  Peningkatan tinggi dan lebar permukaan vili diduga 

karena bahan aktif yang terdapat di dalam ampas kedelai 

nonfermentasi dan fermentasi yang mampu meningkatkan 

proses proliferasi sel-sel epitel pada vili usus halus sehingga 

terjadi peningkatan tinggi dan lebar vili (Sari, dkk. 2016). 

Natsir, dkk (2016) menjelaskan bahwa kandungan zat aktif 

dapat merangsang sekresi enzim pencernaan dan 

menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. Sehingga 

bakteri non pathogen lebih optimal yang dapat menjaga 

kondisi villi. Hasil ini juga didukung oleh pendapat Miles, et 

al (2006) bahwa peningkatan tinggi villi dan lebar villi 

diasosiasikan dengan lebih luasnya permukaan villi untuk 

penyerapan nutrisi yang masuk. 

  Penggunaan asam laktat terenkapsulasi menunjukkan 

hasil dapat meningkatkan daya cerna protein yang lebih baik 

karena asam laktat bentuk enkapsulasi baru akan 

terdegradasi pada usus halus sehingga dapat menurunkan pH 

pada saluran pencernaan. Suasana asam yang tercipta di 

daerah usus halus karena adanya penambahan asam laktat 

dapat menguntungkan bagi perkembangan bakteri non 

patogen sehingga dapat meningkatkan percernaan zat-zat 

makanan (Natsir, 2007). 
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2.2.9 Jumlah Vili Usus Halus 

 Jumlah dan tinggi villi diukur dan dihitung pada 

daerah jejenum-ileum ayam yang baru dipotong 

menggunakan metode intestinal mucosa histology (light 

microscopy) (Pelicano et al., 2005). Peningkatan jumlah villi 

pada bentuk enkapsulasi disebabkan karena kandungan zat 

aktif lebih tinggi pada bentuk enkapsulasi dibandingkan 

bentuk tanpa enkapsulasi (Natsir dkk, 2016). 

 Faktor yang mempengaruhi tinggi dan jumlah vili 

usus antara lain: pakan, infeksi penyakit, keseimbangan 

bakteri patogen dan non patogen (Williams et al., 2004, 

dalam Sjofjan, dkk. 2015). E.coli dapat merusak villi dan 

mikro villi mukosa usus dan menghambat sekresi enzim 

pencernaan (Gao, 1998 dalam Xu et al., 2003).   

  



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 

sampai dengan 4 Oktober 2016 di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar. Pembuatan aditif pakan daun cincau hijau dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Pembuatan preparat villi dilakukan di 

Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Barawijaya. Penentuan jumlah dan panjang villi usus halus 

dilakukan di Laboratorium Biomol Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya. 

Penentuan viskositas digesta usus halus dilakukan di 

Laboratorium  Biokimia Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Day Old 

Chick atau anak ayam berumur 1 hari yang didatangkan dari 

PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. Japfa Comfeed 

Indonesia. DOC yang didatangkan memiliki strain Lohman 

dengan grade Platinum. Jumlah ayam pedaging yang 

digunakan yaitu 192 ekor dan dilakukan pelihara selama 35 

hari dengan rata-rata bobot badan awal 37,4 g ± 2,87 serta 

koefisien keragaman sebesar 7,67 %. Data bobot badan 

DOC yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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3.2.2 Perkandangan  

Kandang yang digunakan dalam penelitian yaitu 

kandang open house dengan sistem litter yang sudah diberi 

sekatan. Ukuran masing-masing sekat yaitu panjang 100 cm, 

lebar 100 cm dan tinggi 70 cm. Jumlah sekatan yang 

digunakan sebanyak 24 sekat yang diisi dengan ayam 

pedaging sebanyak 8 ekor. Setiap sekatan dilengkapi dengan 

1 buah tempat pakan dan 1 buah tempat minum. Litter yang 

digunakan berupa sekam. 

 

3.2.3 Pakan dan Air Minum 

Pakan yang diberikan kepada ayam pedaging selama 

pemeliharaan yaitu pakan yang dibuat sendiri dengan 

formulasi yang sesuai kebutuhan ayam pedaging. Komposisi 

pakan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. Aditif 

pakan yang digunakan adalah daun cincau hijau dalam 

bentuk tepung dan ekstrak daun cincau hijau dalam bentuk 

enkapsulasi. Proses enkapsulasi menggunakan bahan 

enkapsulan berupa gum arab dan whey. Pemberian pakan 

perlakuan dimulai sejak DOC. Pakan dan air minum 

diberikan secara add libitum. 
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Tabel 2. Komposisi Pakan Berdasarkan Periode 

Pemeliharaan 

Bahan Pakan 
Periode  

Starter (%) 

Periode  

Finisher (%) 

Jagung  55,16 55,73 

Bungkil kedelai 23,34 17,27 

Bekatul  0 5 

Tepung ikan 10 10 

Meat and bone 

meal 

5 5 

Bungkil kelapa 3 3 

Premix  0,93 0,44 

Garam  0,25 0,15 

DL – metionin 0,25 0,1 

Minyak kelapa 2,07 3,31 

Total 100 100 

 

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Pakan Basal 

Zat Makanan* Periode Starter 
Periode 

Finisher 
Bahan Kering (%)  89,92 91,03 
Abu (%) 6,92 6.86 
Protein Kasar (%) 23,16 20,84 
Serat Kasar (%) 3,10 3,88 
Lemak Kasar (%) 6,57 7,28 
ME (Kal/kg) 3061,39 3127,63 

*) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Universitas Brawijaya 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan in vivo dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang yang meliputi 2 faktor perlakuan 

aditif pakan daun cincau hijau bentuk tepung daun (B1) dan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2), faktor level 

penggunaan B1L0, B1L1, B1L2, B1L3, B2L0, B2L1, B2L2 dan 

B2L3. Percobaan tersebut terdiri dari 8 perlakuan yang 

dibedakan atas tingkat penggunaan daun cincau hijau bentuk 

tepung sebesar 0, 0,5, 1,0 dan 1,5%, dan penggunaan ekstrak 

daun cincau hijau bentuk enkapsulasi sebesar 0, 0,5, 1,0 dan 

1,5%. Setiap perlakuan diulangi 3 kali dan setiap ulangan 

digunakan 8 ekor ayam pedaging. Pakan perlakuan 

selengkapnya yang diberikan sebagai berikut : 

B1L0 : pakan basal + daun cincau hijau bentuk 

tepung 0 % 

B1L1 : pakan basal + daun cincau hijau bentuk 

tepung 0,5 % 

B1L2  : pakan basal + daun cincau hijau bentuk 

tepung 1,0 % 

B1L3 : pakan basal + daun cincau hijau bentuk 

tepung 1,5 % 

B2L0 : pakan basal + ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi 0 % 

B2L1 : pakan basal + ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi 0,5 % 

B2L2 : pakan basal + ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi 1,0 % 

B2L3 : pakan basal + ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi 1,5 % 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Pembuatan Aditif pakan Fitobiotik 

3.4.1.1 Ekstrak Daun Cincau Hijau 

Fitobiotik yang digunakan sebagai aditif pakan 

dalam penelitian berbahan dasar daun cincau hijau. 

Proses ekstraksi dilakukan dengan beberapa tahapan 

dimulai dari menghaluskan bahan daun cincau yang 

sudah dilayukan dengan menggunakan blender, 

setelah itu dilanjutkan proses maserasi. Maserasi 

dilakukan dengan menggunakan air perbandingan 1 : 

6 ( daun cincau : air ) selama 24 jam di dalam ember. 

Selesai maserasi, semua hasilnya didestilasi dengan 

alat microwave oven terlebih dahulu yang berguna 

untuk penguapan air selama 30 menit pada suhu 

maksimal 50
o
C. Hasilnya yaitu ekstrak daun cincau 

hijau yang siap digunakan untuk lanjut proses 

enkapsulasi ( Natsir dkk, 2015). 

3.4.1.2 Enkapsulasi 

Ekstrak daun cincau hijau dalam bentuk 

enkapsulasi dibuat dengan penambahan bahan 

enkapsulan berupa gum arab dan whey sebanyak 25% 

dan BHT (Butylated Hydroxy toluene) 0,06%. Semua 

bahan yang digunakan dimasukan dalam baskom. 

Selanjutnya dihomogenkan semua bahan dengan 

menggunakan mixer selama 15 menit. Hasil adonan 

dioleskan tipis pada piring ceper dan dimasukkan 

dalam microwave oven selama 20 menit pada suhu 

maksimal 55
o
C, setelah selesai hasil enkapsulasi 

dihaluskan dengan menggunakan mortal sampai 

menjadi tepung eksktrak daun cincau hijau ( Natsir 

dkk, 2015). Lebih jelasnya prosedur pembuatan 
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ekstrak daun daun cincau bentuk enkapsulasi dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

3.4.1.3 Tepung Daun 

Tepung daun cincau hijau dibuat dengan 

melayukan terlebih dahulu daun cincau hijau tanpa 

sinar matahari sampai kering, kemudian dihaluskan 

daun cincau hijau kering dengan menggunakan 

blender. Disaring kembali dan hasil akhir yaitu tepung 

daun cincau hijau ( Natsir dkk, 2015). 

 

3.4.2 Persiapan kandang 

Persiapan kandang dilakukan 5 hari sebelum chick in 

dilakukan meliputi  

a. Pembersihan kandang 

b. Pengkapuran kandang 

c. Penutupan jendela kandang  

d. Pembersihan peralatan kandang seperti tempat 

pakan, tempat minum, sekatan, gasolek (pemanas) 

e. Pemasangan sekatan  

f. Penaburan litter sekam 

g. Pemasangan lampu 

h. Pemasangan koran diatas litter 

i. Pemasangan alat pemanas gasolek untuk masa 

brooding 

Persiapan kandang selesai, chick in dilakukan dan 

pemeliharaan ayam pedaging dimulai sampai panen umur 35 

hari. Masa brooding dilakukan selama 14 hari dengan 

kandang yang sudah memiliki sekatan dan didalamnya 

terdapat alat pemanas gasolek. 
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3.5 Variabel yang Diamati 

3.5.1 Viskositas Cairan Usus Halus 

Cara pengukuran Viskositas Usus Halus. Digesta 

ileum dikeluarkan, kemudian diencerkan 5 gram digesta 

dengan aquadest hingga perbandingan 1 : 1. Menurut 

penjelasan Piet et al., (2015) bahwa larutan tersebut 

disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5-10 

menit. Cairan hasil sentrifugasi diambil untuk pengukuran 

viskositas menggunakan viskositometer. 

 

3.5.2 Jumlah vili dan Panjang vili 

Usus halus dipotong mulai dari 2 cm dari ileocaecal 

junction ke arah ileum sepanjang 4 cm, kemudian 

dikeluarkan digestanya dengan cara membersihkan dengan 

larutan NaCl fisiologis menggunakan spuit secara perlahan-

lahan. Sampel usus yang sudah dikeluarkan digestanya 

dimasukkan dalam botol yang berisi larutan formalin 10% 

untuk diuji jumlah dan tinggi villi (Natsir dkk, 2016). 

Preparat villi usus halus dibuat dengan 

menempatkan potongan lumen usus halus setebal 4 µm 

pada slide untuk dilakukan pewarnaan dengan metode 

Haemoxylin-eosin (Durgut, 2000). Perhitungan jumlah villi 

dihitung dengan menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 100x. Tinggi villi (μm) diukur menggunakan 

mikroskop yang dilengkapi mikrometer dengan perbesaran 

100x. Pelicano et al., (2005) pengukuran tinggi villi 

dimulai dari daerah transisi antara crypta dan villi sampai 

puncak villi. Gambar pembacaan jumlah villi (jumlah 

villi/lumen) dan panjang villi (μm) dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 
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Gambar 2. Bagian Vili Usus yang diukur. a= Tinggi vili (Iji et 

al., 2001) 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis 

dengan analisis sidik ragam (ANOVA) dengan metode 

percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang. 

Apabila diperoleh hasil berbeda maka dilanjutkan uji jarak 

berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). Model Matematika 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

Yijk = µ + Ai + Bj(i) + єijk 

Keterangan : 

Yijk  : Pengamatan faktor bentuk taraf ke 1, 2 , faktor 

level taraf ke 1, 2, 3, 4 dan ulangan ke 1, 2, 3  

µ   : Rataan umum 

Ai  : Pengaruh faktor bentuk pada taraf ke 1, 2 

Bj(i) : Pengaruh faktor level pada taraf ke 1, 2, 3, 4 

pada Ai  
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Єijk  : Pengaruh galat faktor bentuk taraf ke 1, 2, 

faktor level taraf ke 1, 2, 3, 4 dan ulangan ke 

1, 2, 3 

i = 1, 2  j = 1, 2, 3, 4 dan k =1, 2, 3  

 

3.7 Batasan istilah 

Day Old Chick : Ayam umur 1 hari 

Ekstraksi : Pemisahan komponen dari suatu bahan 

yang merupakan sumber komponen 

bahan seperti vitamin, zat warna, 

protein dengan pemanasan komponen 

tersebut akan mudah larut 

Enkapsulan : Bahan ditambahkan untuk proses 

enkapsulasi pada ekstrak daun cincau 

hijau seperti gum arab dan whey 

Enkapsulasi : Proses penambahan bahan enkapsulan 

pada ekstrak daun cincau hijau yang 

digunakan untuk melindungi bahan 

dari reaksi oksidasi 

Feed additive : Bahan tambahan yang diberikan 

kepada ternak dengan tujuan untuk 

meningkatkan produktifitas maupun 

kualitas produksi 

Fitobiotik  : Aditif pakan alami yang  berasal dari 

tanaman 

Litter  :  Alas 

Maserasi : Proses pemeraman daun cincau hijau 

dengan air selama 24 jam  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Bentuk Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Terhadap Karakteristik Usus Halus 

Ayam Pedaging 

Hasil pengamatan karakteristik usus halus ayam 

pedaging meliputi viskositas digesta, panjang villi usus halus 

(µm) dan jumlah villi usus halus (jumlah villi/lumen) 

berdasarkan bentuk penggunaan tepung daun cincau hijau (B1) 

dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2) dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data rata-rata viskositas digesta, panjang villi dan 

jumlah villi pada ayam pedaging menurut bentuk 

penggunaan tepung daun cincau hijau (B1) dan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2). 

Perlakuan  
Viskositas 

Digesta 

Panjang Villi 

(µm) 

Jumlah Villi 

(jumlah 

villi/lumen) 

B1 4,73 ± 0,17
A
 452,80 ± 58,68

a
 62,44 ± 3,15 

B2 5,21 ± 0,28
B
 526,71 ± 69,08

b
 64,04 ± 2,63 

A-B
) Huruf superskrip pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
a-b

)  Huruf superskrip pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

4.1.1. Pengaruh Bentuk Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Terhadap Viskositas Digesta Usus 

Halus Ayam Pedaging 

 Rata-rata viskositas digesta ayam pedaging 

menurut bentuk penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis statistik perlakuan 
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penggunaan aditif pakan daun cincau hijau dalam bentuk 

tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap viskositas digesta usus halus ayam 

pedaging. Analisis sidik ragam viskositas digesta ayam 

pedaging dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Besarnya rata-rata viskositas pada perlakuan 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau bentuk tepung 

daun sebesar 4,73 dan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi sebesar 5,21. Rata-rata viskositas digesta usus 

halus pada perlakuan ekstrak daun cincau bentuk 

enkapsulasi (B2) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata viskositas digesta usus halus pada perlakuan daun 

cincau hijau bentuk tepung (B1). Viskositas ekstrak daun 

cincau hijau bentuk enkapsulasi lebih tinggi diduga karena 

adanya menambahan bahan enkapulan gum arab dan whey 

dalam proses enkapsulasi, sehingga viskositas digesta 

bagian ileum lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya 

penambahan bahan enkapsulan.  

Hasil ini didukung oleh pendapat Huyghebaert 

(2005) dalam Sjofjan, dkk (2015) bahwa viskositas digesta 

yang meningkat mengakibatkan laju digesta menjadi lambat 

dan memungkinkan terjadi peningkatan proses pencernaan 

dan penyerapan zat makanan lebih efektif, sehingga 

ketersediaan nutrient untuk sintesis jaringan tubuh 

meningkat. Namun menurut hasil penelitian Natsir, dkk 

(2016) bahwa nilai rerata viskositas isi usus halus pada 

pakan dengan penambahan campuran kunyit dan jahe 

bentuk enkapsulasi cenderung lebih dapat menurunkan 

viksositas isi usus halus dibandingkan dengan pemberian 

bentuk tepung. Pengaruh negatif dari viskositas digesta yang 
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meningkat akan menghambat proses penyerapan nutrisi 

yang terjadi pada usus halus oleh villi-villi usus sehingga 

efisiensi pencernaan dapat berkurang. Hal ini juga dijelaskan 

oleh Santos et al. (2004) bahwa pengaruh pengamatan pada 

unggas yang diberikan perlakuan pakan jagung memiliki 

viskositas usus yang lebih rendah, yang memungkinkan 

peningkatan efisiensi pakan dan dengan demikian dapat 

meningkatkan feed intake. 

Viskositas digesta yang terlalu tinggi dan 

viskositas digesta yang terlalu rendah pada kenyataannya 

kurang baik untuk efisiensi penyerapan nutrisi. Viskositas 

digesta dikatakan baik apabila tidak terlalu encer dan juga 

tidak terlalu kental, yang bisa membuat pertumbuhan unggas 

dapat maksimal. Besarnya rata-rata viskositas hasil 

penelitian diatas juga tidak berbeda jauh dengan pendapat 

Fuente et al. (1998) pada penelitiannya bahwa pengaruh 

waktu penyimpanan barley terhadap viskositas digesta 

menunjukkan penurunan terbesar terjadi dari panen hingga 3 

minggu penyimpanan (5,04 - 4,51 cSt). Hasil pemaparan 

diatas menunjukkan bahwa viskositas digesta hasil 

penelitian dapat dikatakan baik. 

 

4.1.2. Pengaruh Bentuk Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Terhadap Panjang Villi (µm) Usus 

Halus Ayam Pedaging 

  Rata-rata panjang villi ayam pedaging menurut 

bentuk penggunaan aditif pakan daun cincau hijau dapat 

dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis statistik perlakuan 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau dalam bentuk 

tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
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(P<0,05) terhadap panjang villi (µm) usus halus ayam 

pedaging. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan 

aditif pakan daun cincau hijau perlakuan bentuk tepung daun 

dan ekstrak daun cincau bentuk enkapsulasi dapat 

meningkatkan jumlah villi usus halus ayam pedaging. 

Analisis sidik ragam panjang villi usus halus ayam pedaging 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

  Besarnya rata-rata panjang villi ayam pedaging 

perlakuan penggunaan aditif pakan daun cincau hijau dalam 

bentuk tepung daun sebesar 452,80 µm dan ekstrak daun 

cincau hijau dalam bentuk enkapsulasi sebesar 526,71 µm. 

Meningkatnya panjang villi tersebut disebabkan karena 

maksimalnya kerja fitobiotik yang terdapat pada ekstrak 

daun cincau hijau bentuk enkapsulasi di dalam usus halus 

yang akan berdampak baik pada produktivitas ayam 

pedaging. Hal ini sesuai dengan penjelasan Zuprizal, 2004 

dalam Sari, dkk (2009) bahwa fitiobiotik memberikan efek 

positif terhadap penampilan ayam, seperti pertumbuhan 

yang ditunjukkan oleh pertambahan bobot badan ayam, 

konsumsi pakan, serta konversi pakan.  

  Hasil penelitian Sari, dkk (2016) juga menjelaskan 

bahwa peningkatan tinggi dan lebar permukaan vili diduga 

karena bahan aktif yang terdapat di dalam ampas kedelai 

nonfermentasi dan fermentasi yang mampu meningkatkan 

proses proliferasi sel-sel epitel pada villi usus halus sehingga 

terjadi peningkatan tinggi dan lebar villi. Hasil penelitian 

panjang villi di atas relatif sama dengan panjang villi dalam 

penelitian Sjofjan, dkk (2015) dengan rata-rata 467,01 µm 

pada jenis pakan perlakuan mengandung antibiotik dan 

583,04 µm pada jenis pakan perlakuan bebas antibiotik pada 

penggunaan probiotik kultur campuran dalam air minum.  
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  Besarnya rata-rata panjang villi usus halus ayam 

pedaging perlakuan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi (B2) lebih dapat meningkatkan panjang villi 

dibandingkan dengan panjang villi ayam pedaging perlakuan 

daun cincau hijau bentuk tepung daun (B1). Penelitian 

bentuk enkapsulasi juga dilakukan oleh Natsir (2007) yang 

menjelaskan bahwa dengan menggunakan asam laktat 

terenkapsulasi hasilnya dapat meningkatkan daya cerna 

protein yang lebih baik karena asam laktat bentuk 

enkapsulasi baru akan terdegradasi pada usus halus sehingga 

dapat menurunkan pH pada saluran pencernaan. Suasana 

asam yang tercipta di daerah usus halus karena adanya 

penambahan asam laktat dapat menguntungkan bagi 

perkembangan bakteri non patogen sehingga dapat 

meningkatkan percernaan zat-zat makanan.  

 

4.1.3. Pengaruh Bentuk Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Terhadap Jumlah Villi Usus Halus 

Ayam Pedaging 

  Rata-rata jumlah villi usus halus ayam pedaging 

menurut bentuk penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis statistik perlakuan 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau bentuk tepung 

daun dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah villi usus halus ayam pedaging. Tidak 

berbeda nyata secara analisis statistik dikarenakan bentuk 

tepung daun dan bentuk enkapsulasi sama-sama memiliki 

kandungan zat aktif, namun zat aktif pada bentuk tepung 

jumlahnya tidak sebanyak pada bentuk enkapsulasi. 

Pemberian pakan basal dengan kandungan zat makanan 
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yang sama pada periode starter dan finisher, juga 

merupakan alasan penggunaan aditif pakan daun cincau 

hijau tidak berbeda nyata terhadap jumlah villi usus halus. 

Secara numerik jumlah villi usus halus pada perlakuan 

penggunaan aditif pakan bentuk enkapsulasi (B2) lebih 

banyak dari pada perlakuan penggunaan aditif pakan bentuk 

tepung daun (B1). Analisis sidik ragam jumlah villi usus 

halus ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 5. 

  Besarnya rata-rata jumlah villi ayam pedaging 

perlakuan penggunaan daun cincau hijau dalam bentuk 

tepung daun sebesar 62,44 dan ekstrak daun cincau hijau 

dalam bentuk enkapsulasi sebesar 64,04. Semakin tingginya 

jumlah villi usus halus ayam pedaging akan memberi efek 

positif terhadap penyerapan zat nutrisi yang berlangsung di 

dalam usus halus. Perbaikan karakteristik usus halus akan 

menekan mikroba patogen yang ada dalam usus halus. 

Menurut penjelasan Gao (1998) dalam Xu et al. (2003) 

menyatakan bahwa E.coli dapat merusak villi dan mikro 

villi mukosa usus dan menghambat sekresi enzim 

pencernaan.   

  Besarnya rata-rata jumlah villi usus halus ayam 

pedaging perlakuan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi (B2) lebih dapat meningkatkan jumlah villi 

dibandingkan dengan perlakuan daun cincau hijau bentuk 

tepung daun (B1). Proses enkapsulasi membuktikan bahwa 

penambahan bahan enkapsulan berupa whey dan gum arab 

dapat lebih melindungi zat aktif selama proses pengeringan 

yang ada pada daun cincau hijau dibandingkan dengan 

bentuk tanpa adanya enkapulasi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Natsir, dkk (2016) bahwa peningkatan jumlah villi 

pada bentuk enkapsulasi disebabkan karena kandungan zat 
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aktif lebih tinggi pada bentuk enkapsulasi dibandingkan 

bentuk tanpa enkapsulasi. Natsir, dkk (2015) zat aktif yang 

terdapat pada daun cincau hijau tanpa enkapsulasi 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%. Menurut pendapat Djam’an (2008) secara 

umum kandungan daun cincau hijau adalah karbohidrat, 

lemak, protein dan senyawa-senyawa lainnya seperti 

polifenol, flavonoid serta mineral-mineral dan vitamin-

vitamin, di antaranya kalsium, fosfor dan vitamin A serta 

vitamin B.  

                     

4.2. Pengaruh Level Penggunaan Aditif Pakan Daun Cincau 

Hijau Tersarang Pada Bentuk Tepung Daun (B1) dan 

Ekstrak Daun Cincau Hijau Bentuk Enkapsulasi (B2) 

Terhadap Karakteristik Usus Halus Ayam Pedaging 

Hasil pengamatan karakteristik usus halus ayam 

pedaging meliputi viskositas digesta, panjang villi usus halus 

(µm) dan jumlah villi usus halus (jumlah villi/lumen) 

berdasarkan level penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

tersarang pada bentuk tepung daung (B1) dan ekstrak daun 

cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2) dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Data rata-rata viskositas digesta, panjang villi dan 

jumlah villi usus halus  pada ayam pedaging menurut 

level penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

tersarang pada bentuk tepung daun (B1) dan ekstrak 

daun cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2) 

Perlakuan 
Viskositas 

Digesta 

Panjang Villi 

(µm) 

Jumlah Villi 

(Jumlah 

villi/lumen) 

B1  

L0 5,05±0,19 472,46±79,10 58,11±7,26
A
 

L1 4,65±0,31 488,41±90,12 66,17±0,17
A
 

L2 4,61±0,08 422,37±24,31 62,83±1,17
A
 

L3 4,60±0,09 427,96±41,20 62,67±4,00
A
 

B2  

L0 5,20±0,40 493,81±95,24 53,67±4,00
A
 

L1 5,14±0,27 500,01±85,39 68,00±4,00
B
 

L2 5,26±0,26 536,18±10,12 67,00±1,33
B
 

L3 5,27±0,21 576,85±85,56 67,50±1,17
B
 

A-B
) Huruf superskrip pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.2.1 Pengaruh Level Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Tersarang Pada Bentuk Tepung 

Daun (B1) dan Ekstrak Daun Cinau Hijau Bentuk 

Enkapsulasi (B2) Terhadap Viskositas Digesta 

Usus Halus Ayam Pedaging 

Rata-rata viskositas digesta usus halus ayam 

pedaging menurut level penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun (B1) dan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2) dapat 

dilihat pada Tabel 5. Perlakuan level penggunaan aditif 

pakan daun cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun 

dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap viskositas digesta ayam pedaging. Penggunaan 

aditif pakan daun cincau hijau tidak mempengaruhi 



39 
 

viskositas digesta usus halus. Hasil ini mungkin dikarenakan 

pemberian pakan basal dengan kandungan zat makanan 

yang sama pada periode starter dan finisher pada Tabel 3.  

Perlakuan level penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun 

menunjukkan rata-rata viskositas digesta berturut turut yaitu 

sebesar 5,05 4,65 4,61 dan 4,60 pada level penggunaan 0, 

0,5, 1,0 dan 1,5 %. Hasil tersebut relatif dapat menurunkan 

viskositas digesta usus halus dengan meningkatnya level 

penggunaan aditif pakan daun cincau hijau bentuk tepung 

daun. Viksositas digesta yang menurun akan mengakibatkan 

laju digesta menjadi cepat. Menurut pendapat Haryati, dkk 

(2010) dalam penelitiannya bahwa kandungan NSP (non 

starch polysaccharide) dalam ransum yang mengandung 

gandum atau barley bersifat antinutrisi karena dapat 

meningkatkan viskositas digesta sehingga menghambat 

penyerapan nutrisi, dan konsekuensinya pertumbuhan ternak 

menjadi terganggu. 

Perlakuan level penggunaan aditif pakan ekstrak 

daun cincau hijau tersarang pada bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata viskositas digesta berturut turut yaitu 

sebesar 5,20 5,14 5,26 dan 5,27 pada level penggunaan 0, 

0,5, 1,0 dan 1,5 %. Perlakuan level pengunaan aditif pakan 

0,5% memberikan hasil rata-rata viskositas digesta terendah, 

sedangkan perlakuan level penggunaan aditif pakan 1,5% 

memberikan hasil rata-rata viskositas digesta tertinggi. 

Penggunaan level yang semakin tinggi relatif dapat 

meningkatkan viskositas digesta. Viskositas digesta yang 

meningkat mengakibatkan laju digesta menjadi lambat. 

Menurut pendapat Sjofjan, dkk. (2015) menurunnya 

viabilitas menyebabkan pH lebih tinggi dan viskositas 
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digesta menjadi lebih rendah sehingga dapat menyebabkan 

laju digesta menjadi lebih cepat dan memungkinkan 

terjadinya penurunan proses pencernaan dan penyerapan zat 

makanan. Turunnya aktifitas penyerapan ini menyebabkan 

jumlah dan panjang vili usus halus ayam tidak berkembang 

baik. 

Kenyataannya viskositas digesta yang terlalu tinggi 

dan terlalu rendah dapat berdampak negatif yang akan 

menghambat penyerapan nutrisi, sehingga viskositas yang 

baik yaitu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah 

atau masih dalam batas normal. Besarnya rata-rata viskositas 

digesta pada hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan 

pendapat Baurhoo et al. (2011) pada penelitiannya bahwa 

viskositas digesta jejunum pada unggas umur pemeliharaan 

28 dengan perlakuan pemberian pakan basal jagung sebesar 

5,58 cP, dan pada perlakuan pemberian pearl millet (PM) 

pada persentase pemberian yang berbeda (jagung + PM) 

yaitu sebesar 5,34 sampai 5,42 cP.  

Viskositas digesta usus halus ayam pedaging tidak 

dipengaruhi oleh aditif pakan daun cincau hijau yang 

diberikan. Meninjau pembahasan diatas viskositas digesta 

cenderung dipengaruhi oleh kandungan zat makanan dalam 

pakan basal. Pemberian pakan basal dengan kandungan zat 

makanan yang sama pada periode starter dan finisher 

mengakibatkan tidak adanya pengaruh yang nyata terhadap 

viskositas digesta usus halus dalam penelitian. 
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4.2.2 Pengaruh Level Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Tersarang Pada Bentuk Tepung 

Daun (B1) dan Ekstrak Daun Cincau Hijau 

Bentuk Enkapsulasi (B2) Terhadap Panjang Villi 

(µm) Usus Halus Ayam Pedaging 

Rata-rata panjang villi (µm) usus halus ayam 

pedaging menurut level penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun (B1) dan 

ekstrak daun cincau hijau benuk enkapsulasi (B2) dapat 

dilihat pada Tabel 5. Perlakuan level penggunaan aditif 

pakan daun cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun 

dan ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap panjang villi (µm) usus halus ayam pedaging. Hasil 

penelitian ini disebabkan adanya kandungan zat aktif yang 

lebih rendah pada bentuk tepung daun dan juga adanya zat 

antinutrisi yang dapat menurunkan panjang villi usus halus. 

Meskipun tidak berbeda yang nyata secara analisis statistik, 

tapi secara numerik perlakuan level penggunaan aditif pakan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi relatif dapat 

meningkatkan panjang villi usus halus. 

Perlakuan level penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun 

menunjukkan rata-rata panjang villi berturut turut yaitu 

472,46 488,41 422,37 dan 427,96 µm pada level 

penggunaan 0, 0,5, 1,0 dan 1,5 %. Villi terpanjang 

ditemukan pada perlakuan level penggunaan 0,5%, 

sedangkan vilii terpendek ditemukan pada perlakuan level 

penggunaan 1,0%. Meningkatnya panjang villi pada level 

penggunaan 0,5% dan selanjutnya turun kembali disebabkan 

karena selain terdapat zat aktif pada daun cincau hijau 
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bentuk tepung daun juga terdapat zat antinutrisi seperti 

saponin dan tanin. Menurut pendapat Yunahara, dkk (2013) 

bahwa fitokimia pada serbuk daun cincau hitam dan cincau 

hijau menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, 

saponin, tannin dan steroid. Penggunaan fitobiotik dengan 

level yang terlalu tinggi akan menyebabkan meningkatnya 

zat antinutrisi yang masuk kedalam tubuh ternak, hal ini 

yang menyebabkan menurunnya karakteristik usus halus. 

Menurut pendapat Miles, et al (2006) bahwa peningkatan 

tinggi villi dan lebar villi diasosiasikan dengan lebih luasnya 

permukaan vili untuk penyerapan nutrisi yang masuk. 

Perlakuan level penggunaan aditif pakan ekstrak 

daun cincau hijau tersarang pada bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata panjang villi berturut turut yaitu 

493,81 500,01 536,18 dan 576,85 µm pada level 

penggunaan 0, 0,5, 1,0 dan 1,5 %. Semakin tinggi level 

penggunaan aditif pakan ekstrak daun cincau hijau bentuk 

enkapsulasi maka semakin panjang pula villi yang 

dihasilkan. Hasil tersebut disebabkan dengan adanya proses 

enkapsulasi zat antinutrisi yang terdapat pada daun cincau 

hijau hilang dan hanya menyisahkan zat aktif yang semakin 

meningkat, sehingga dengan demikian menyebabkan terus 

meningkatnya panjang villi hingga mencapai 576,85 µm 

pada penggunaan aditif pakan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi level tertinggi 1,5%. Villi usus halus 

yang semakin panjang akan menguntungkan untuk 

meningkatkan efisiensi proses pencernaan dengan menekan 

pertumbuhan mikroba pathogen didalam usus halus. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Natsir, dkk (2016) bahwa 

kandungan zat aktif dapat merangsang sekresi enzim 

pencernaan dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. 
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Sehingga bakteri non patogen lebih optimal yang dapat 

menjaga kondisi villi.  

Laudadio et al. (2012) menjelaskan bahwa 

morfologi usus adalah indikator utama kesehatan usus, 

karakteristik dari usus halus dapat dilihat pada tinggi villi 

dan kedalaman crypta. Xu et al. (2003) juga menjelaskan 

bahwa villi yang pendek dan banyak crypta dapat 

menyebabkan penyerapan nutrisi yang tidak baik, 

peningkatan sekresi pada saluran pencernaan, diare, 

ketahanan terhadap penyakit berkurang, dan kinerja secara 

keseluruhan lebih menurun. Panjang villi usus halus pada 

penelitian diperoleh dari pengamatan pada mikroskop 

dengan perbesaran 100x dan diukur panjang villi (µm) usus 

halus ayam pedaging. 

Perlakuan level penggunaan 1,5% ekstrak daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk enkapsulasi sebagai 

aditif pakan menunjukkan hasil terbaik, karena panjang villi 

lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan level 

penggunaan daun cincau hijau dalam bentuk tepung daun 

maupun yang diberikan pakan kontrol.  

 

4.2.3 Pengaruh Level Penggunaan Aditif Pakan Daun 

Cincau Hijau Tersarang Pada Bentuk Tepung 

Daun (B1) dan Ekstrak Daun Cincau Hijau 

Bentuk Enkapsulasi (B2) Terhadap Jumlah Villi 

Usus Halus Ayam Pedaging 

Rata-rata jumlah villi usus halus ayam pedaging 

menurut level penggunaan aditif pakan daun cincau hijau 

tersarang pada bentuk tepung daun (B1) dan ekstrak daun 

cincau hijau bentuk enkapsulasi (B2) dapat dilihat pada 

Tabel 5. Perlakuan level penggunaan aditif pakan daun 
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cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun dan ekstrak 

daun cincau hijau bentuk enkapsulasi menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah villi 

usus halus ayam pedaging dibandingkan dengan pakan 

kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

aditif pakan fitobiotik menurut level penggunaannya 

berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah villi. 

Perlakuan level penggunaan aditif pakan daun 

cincau hijau tersarang pada bentuk tepung daun 

menunjukkan rata-rata jumlah villi berturut turut yaitu 

sebanyak 58,11 66,17 62,83 dan 62,67 (jumlah villi/lumen) 

dengan level penggunaan 0, 0,5, 1,0 dan 1,5 %. Jumlah villi 

terbanyak perlakuan penggunaan aditif pakan daun cincau 

hijau bentuk tepung daun ditemukan pada level penggunaan 

0,5%, sedangkan jumlah villi terendah ditemukan pada 

perlakuan penggunaan level kontrol. Faktor yang 

mempengaruhi tinggi dan jumlah vili usus antara lain: 

pakan, infeksi penyakit, keseimbangan bakteri patogen dan 

non patogen (Williams et al., 2004, dalam Sjofjan, dkk.  

2015). Jumlah villi usus halus diperoleh dari pengamatan 

pada mikroskop dengan perbesaran 100x dan dihitung 

jumlah villi setiap lumen usus halus ayam pedaging.  

Perlakuan level penggunaan aditif pakan ekstrak 

daun cincau hijau tersarang pada bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata jumlah villi berturut turut yaitu 

sebanyak 53,67 68,00 67,00 dan 67,50 (jumlah villi/lumen) 

dengan level penggunaan 0, 0,5, 1,0 dan 1,5 %. Perlakuan 

level penggunaan 0,5% tersarang pada bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata jumlah villi terbanyak, sedangkan 

perlakuan pemberian pakan kontrol menunjukkan rata-rata 

jumlah villi terendah. Penggunaan fitobiotik sebagai aditif 
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pakan ayam pedaging yang berasal dari tanaman cincau 

hijau memberikan pengaruh positif terhadap banyaknya 

jumlah villi usus halus dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol tanpa adanya penambahan aditif pakan yang 

berfungsi sebagai growt promotor. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dono, dkk (2014) bahwa fitobiotik mengandung 

senyawa bio-aktif (fitokimia atau fitogenik) yang secara in-

vitro mampu berfungsi sebagai antibiotik (anti bakteri, anti 

virus, anti protozoa, dll) serta dapat memperbaiki status 

kesehatan dan rneningkatkan produksi temak unggas. 

Jumlah villi usus halus yang semakin banyak akan 

berdampak positif pada penyerapan nutrisi makanan yang 

dikonsumsi oleh ayam pedaging, hal tersebut akan 

berpengaruh pada efisiensi pemberian pakan dan 

peningkatan bobot badan yang optimal. Perlakuan level 

penggunaan 0,5% ekstrak daun cincau hijau tersarang pada 

bentuk enkapsulasi sebagai aditif pakan menunjukkan hasil 

terbaik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Penggunaan ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata 

L. Miers) bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang 

lebih baik dalam perbaikan karakteristik usus halus 

dibandingkan dengan bentuk tepung daun. Penggunaan 

ekstrak daun cincau hijau bentuk enkapsulasi 

menghasilkan rata-rata viskositas digesta 5,21 ± 0,28, 

panjang villi 526,71 ± 69,08
 
μm dan jumlah villi 64,04 ± 

2,63 jumlah villi/lumen pada usus halus. 

2. Level 0,5% penggunaan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi memberikan respon yang baik 

terhadap karakteristik usus ayam pedaging yang 

meliputi viskositas digesta, panjang villi dan jumlah villi 

usus halus. Penggunaan ekstrak daun cincau hijau 

bentuk enkapsulasi level 0,5% menghasilkan rata-rata 

viskositas digesta 5,14 ± 0,27, panjang villi 500,01 ± 

85,39 μm dan jumlah villi 68,00 ± 4,00
 

jumlah 

villi/lumen pada usus halus. 

 

5.2  Saran 

Disarankan untuk menggunakan aditif pakan ekstrak 

daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) level penggunaan 

0,5% bentuk enkapsulasi untuk dapat meningkatkan 

karakteristik usus halus ayam pedaging.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 :  

Bobot Badan DOC Ayam Pedaging (g/ekor) 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            

10 37,5           

11 40,5           

12 39,0           

13 42,0            

14 40,5           

15 37,0            

16 41,5            

17 39,0           

18 39,0           

19 42,5            

20 41,5            

21 40,0           

22 39,5           

23 38,5           
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

24 38,0           

25 31,0            

26 34,5              

27 33,5              

28 39,5             

29 35,0              

30 36,0              

31 37,5             

32 35,5              

33 38,5             

34 33,5              

35 36,0              

36 39,0             

37 43,0           

38 33,5              

39 40,0             

40 36,0              

41 39,5             

42 31,0            

43 33,5              

44 35,0              

45 37,0              

46 37,0              

47 36,0              

48 34,5              

49 40,0           

50 40,0           
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

51 40,0           

52 37,5           

53 37,0            

54 40,0           

55 36,5            

56 37,0            

57 35,0            

58 39,0           

59 34,5            

60 33,5             

61 39,5           

62 40,0           

63 36,5            

64 38,5           

65 40,5           

66 35,5            

67 36,0            

68 43,0            

69 34,0             

70 35,0            

71 37,5           

72 42,0            

73 40,0 2,59 6,73 

74 44,0 6,59 43,48 

75 37,0 -0,41 0,17 

76 42,0 4,59 21,10 

77 40,5 3,09 9,57 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

78 38,0 0,59 0,35 

79 34,5 -2,91 8,45 

80 34,0 -3,41 11,60 

81 36,0 -1,41 1,98 

82 42,0 4,59 21,10 

83 24,0 -13,41 179,73 

84 39,0 1,59 2,54 

85 36,0 -1,41 1,98 

86 33,5 -3,91 15,26 

87 41,0 3,59 12,92 

88 39,0 1,59 2,54 

89 36,5 -0,91 0,82 

90 42,0 4,59 21,10 

91 38,5 1,09 1,20 

92 38,5 1,09 1,20 

93 37,5 0,09 0,01 

94 36,5 -0,91 0,82 

95 37,0 -0,41 0,17 

96 32,0 -5,41 29,23 

97 37,0 -0,4 0,16504 

98 37,5 0,1 0,00879 

99 41,5 4,1 16,7588 

100 34,0 -3,4 11,6025 

101 39,0 1,6 2,54004 

102 36,5 -0,9 0,82129 

103 38,5 1,1 1,19629 

104 37,5 0,1 0,00879 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

105 38,5 1,1 1,19629 

106 39,0 1,6 2,54004 

107 38,5 1,1 1,19629 

108 36,0 -1,4 1,97754 

109 40,0 2,6 6,72754 

110 36,5 -0,9 0,82129 

111 37,0 -0,4 0,16504 

112 38,5 1,1 1,19629 

113 36,5 -0,9 0,82129 

114 36,0 -1,4 1,97754 

115 41,0 3,6 12,915 

116 33,0 -4,4 19,415 

117 32,5 -4,9 24,0713 

118 38,0 0,6 0,35254 

119 36,0 -1,4 1,97754 

120 39,5 2,1 4,38379 

121 37,5 0,09 0,01 

122 37,0 -0,41 0,17 

123 37,0 -0,41 0,17 

124 37,5 0,09 0,01 

125 37,0 -0,41 0,17 

126 32,0 -5,41 29,23 

127 34,0 -3,41 11,60 

128 38,0 0,59 0,35 

129 37,0 -0,41 0,17 

130 36,0 -1,41 1,98 

131 38,5 1,09 1,20 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

132 34,0 -3,41 11,60 

133 38,0 0,59 0,35 

134 36,5 -0,91 0,82 

135 44,0 6,59 43,48 

136 36,5 -0,91 0,82 

137 38,5 1,09 1,20 

138 35,5 -1,91 3,63 

139 34,5 -2,91 8,45 

140 34,0 -3,41 11,60 

141 31,0 -6,41 41,04 

142 41,0 3,59 12,92 

143 35,0 -2,41 5,79 

144 36,0 -1,41 1,98 

145 40,5         

146 42,0          

147 40,5         

148 38,5         

149 35,5          

150 41,5          

151 39,5         

152 36,5          

153 35,5          

154 37,5         

155 36,0          

156 36,5          

157 38,0         

158 39,0         
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

159 38,5         

160 35,5          

161 38,0         

162 37,0          

163 37,0          

164 35,0          

165 34,0           

166 34,0           

167 39,0         

168 34,5          

169 36,5              

170 37,0              

171 39,0             

172 35,5              

173 37,5             

174 39,0             

175 42,5             

176 39,5             

177 40,0             

178 32,0              

179 38,0             

180 37,5             

181 40,0             

182 38,5             

183 36,0              

184 37,5             

185 42,0             
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Ayam ke- Bobot badan (g) (   ̅) (   ̅)  

186 41,5             

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   

 

                (  )     √
∑(   ̅) 

   
    √

      

     
      

                    (  )           = 
Standar deviasi 

Rata-rata bobot badan D C
 100  

        = 
 2,87 

37,4
 100  

        = 7,67  

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: 

Prosedur Pembuatan Ekstrak Daun Daun Cincau Bentuk 

Enkapsulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Natsir dkk, 2015).  

100 gram 

ekstrak daun 

cincau 

20 gram 

gum arab 

5 gram 

whey 

0,06 gram 

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 :  

Analisis Sidik Ragam Viskositas Digesta 

  Cincau Hijau  

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 5.23 4.94 4.67 4.67 4.74 4.83 5.01 5.12 

U2 5.08 4.67 4.65 4.62 5.43 5.34 5.24 5.51 

U3 4.85 4.33 4.53 4.50 5.43 5.24 5.52 5.18 

Jumlah 15.16 13.94 13.84 13.79 15.60 15.41 15.77 15.80 

  56.73 62.57 

  119.30 

rata-rata 5.05 4.65 4.61 4.60 5.20 5.14 5.26 5.27 

  4.73 5.21 

  4.97 

Sd 0.19 0.31 0.08 0.09 0.40 0.27 0.26 0.21 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

 = 
(                ) 

  
 

= 592.97 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

 = (5.23
2 
+ … + 5.18

2
) - 592.97 

= 2.86 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

JK Bentuk =
(     

        
          

  )

  
 – FK 

  

= 
(               )

  
 - 592.97 

   = 1.42 

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

JK L-B = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
) – (

(      
 )

  
)} 

 = {(
(                     )

 
) – (

      

  
) + ( 

(                    )

 
) – (

      

  
) 

  = 0.46 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

 = 2.86 - 1.42 - 0.46 

  = 0.98 

          F Tabel 

SK db JK KT F hit 0.05 0.01 

Bentuk 1 1.42 1.42 23.34** 4.49 8.53 

L-B 6 0.46 0.08 1.26 2.74 4.20 

Galat 16 0.98 0.06       

Total 23           
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Keterangan : 

 **F hitung bentuk > F tabel 0.01 maka perlakuan bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau  

menunjukkan adanya perbedaan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0.01). 

 F hitung level bentuk < F tabel 0.05 maka perlakuan 

level dan bentuk penggunaan fitobiotik dari ekstrak 

daun cincau  tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (P>0.05). 

 

Uji Duncan 

SE Bentuk 0.07       

JND 1% 4.131 4.308 4.425 4.508 

JNT 1% 0.29 0.31 0.32 0.32 

 

Bentuk B1 4.73 A 

  B2 5.21 B 
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Lampiran 4 : 

Analisis Sidik Ragam Panjang Villi 

(µm) 
 

  Cincau Hijau  

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 419.20 589.50 448.50 396.70 432.77 422.60 524.50 491.58 

U2 434.83 459.27 400.43 412.53 445.12 485.83 541.73 576.27 

U3 563.35 416.47 418.17 474.65 603.55 591.60 542.32 662.70 

Jumlah 1417.38 1465.23 1267.10 1283.88 1481.43 1500.03 1608.55 1730.55 

  5433.60 6320.57 

  11754.17 

rata-rata 472.46 488.41 422.37 427.96 493.81 500.01 536.18 576.85 

 

452.80 526.71 

 

489.76 

Sd 79.10 90.12 24.31 41.20 95.24 85.39 10.12 85.56 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

 =  
(                      ) 

  
 

  = 5756684.75 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

 = (419.20
2 
+ … + 662.70

2
) - 5756684.75 

  = 136472.61 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

JK Bentuk = 
(     

        
          

  )

  
 – FK 

  = 
(                   )

  
 - 5756684.75 

   = 32779.58 

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

JK L-B = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
) – (

(      
 )

  
)} 

= {(
(                         )

 
) – (

        

  
) + ( 

(                        )

 
) – (

        

  
) 

  = 22790.40 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

 = 136472.61 - 32779.58 - 22790.40 

  = 80902.64 

          F Tabel 

SK db JK KT F hit 0.05 0.01 

Bentuk 1 32779.58 32779.58 6.48* 4.49 8.53 

L-B 6 22790.40 3798.40 0.75 2.74 4.20 

Galat 16 80902.64 5056.41       

Total 23           
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Keterangan : 

 *F hitung bentuk > F tabel 0.05 maka perlakuan bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau  

menunjukkan adanya perbedaan  perbedaan yang nyata 

(P<0.05). 

 F hitung level bentuk < F tabel 0.05 maka perlakuan 

level dan bentuk penggunaan fitobiotik dari ekstrak 

daun cincau  tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (P>0.05). 

 

Uji Duncan 

 

SE Bentuk 20.53       

JND 5% 2.998 3.144 3.235 3.297 

JNT 5% 61.54 64.54 66.41 67.68 

 

bentuk 

  

B1 452.80 a 

B2 526.71 b 
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Lampiran 5 : 

Analisis Sidik Ragam Jumlah Villi (jumlah villi/lumen) 

  Cincau Hijau  

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

U1 50.00 66.33 61.67 66.67 49.67 64.00 65.67 68.67 

U2 60.33 66.17 62.83 62.67 53.67 68.00 67.00 67.50 

U3 64.00 66.00 64.00 58.67 57.67 72.00 68.33 66.33 

Jumlah 174.33 198.50 188.50 188.00 161.00 204.00 201.00 202.50 

  749.33 768.50 

  1517.83 

rata-rata 58.11 66.17 62.83 62.67 53.67 68.00 67.00 67.50 

  62.44 64.04 

  63.24 

Sd 7.26 0.17 1.17 4.00 4.00 4.00 1.33 1.17 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(      )

 

   
 

 = 
(                    ) 

  
 

  = 95992.42 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (   
     

          
 )      

 = (50.00
2 
+ … + 66.33

2
) - 95992.42 

  = 756.33 
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c. Jumlah Kuadrat Bentuk (JK Bentuk) 

JK Bentuk = 
(     

        
          

  )

  
 – FK   

  = 
(                 )

  
 - 95992.42 

   = 15.31 

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

JK (L-B) = {(
(     

 )

 
) – (

(      
 )

  
) + (

(     
 )

 
) – 

(
(      

 )

  
)} 

={(
(                       )

 
) – (

       

  
) + ( 

(                      )

 
) – (

       

  
) 

   = 530.56 

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JK Bentuk – JK (L-B) 

 = 756.33 - 15.31 - 530.56 

  = 210.46 

          F Tabel 

SK db JK KT F hit 0.05 0.01 

Bentuk 1 15.31 15.31 1.16 4.49 8.53 

L-B 6 530.56 88.43 6.72** 2.74 4.20 

Galat 16 210.46 13.15       

Total 23           
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Keterangan : 

 F hitung bentuk < F tabel 0.05 makan perlakuan bentuk 

penggunaan fitobiotik dari ekstrak daun cincau tidak 

menunjukkan  perbedaan yang nyata (P>0.05). 

 **F hitung level bentuk > F tabel 0.01 maka perlakuan 

level dan bentuk penggunaan fitobiotik dari ekstrak 

daun cincau  menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0.01). 

 

Uji Duncan 

 

SE L-B 2.093954       

JND 1% 4.131 4.308 4.425 4.508 

JNT 1% 8.650126 9.020756 9.265748 9.439546 

 

L-B 

B1 Notasi  B2 Notasi  

L0 58.11 a L0 53.67 A 

L1 66.17 a L1 68.00 B 

L2 62.83 a L2 67.00 B 

L3 62.67 a L3 67.50 B 
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Lampiran 6 : 

Gambar Pembacaan Jumlah Villi (jumlah villi/lumen) dan 

Panjang Villi (μm) 

 

Gambar 3. Pembacaan Jumlah Villi 

 

Gambar 4. Pembacaan Panjang Villi 
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