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ABSTRACT 
EFFECT OF TURMERIC (Curcuma Domestica) AND GINGER (Zingiber 

officinale) ASIN MEAL OR ENCAPSULATED FORM FEED ADDITIVE ON 
BROILER INTESTINAL MICROFLORA 

The pupose of this research was to find out effect turmeric (Curcuma domistica) 
and ginger (Zingiber officinale) as feed additive on broiler intestinal microflora.The 
materials that used for this research were 160 male Lohman and meal and encapsulated 
turmeric (Curcuma domestica) and ginger (Zingiber officinale).  

This research treatments were (B0L0= control feed without meal of turmeric and 
ginger; B0L1= control feed + 0,2 % meal of  turmeric and ginger; B0L2= control feed + 
0,4 % meal of  turmeric and ginger; B0L3= control feed + 0,6 % meal of turmeric and 
ginger; B0L4= control feed + 0,8 % meal of turmeric and ginger; B1L0= control feed 
without encapsulated of turmeric and ginger;  B1L1= control feed + 0,2 % encapsulated of 
turmeric and ginger; B1L2= control feed + 0,4 % encapsulated of  turmeric and ginger; 
B1L3= control feed + 0,6 % encapsulated of turmeric and ginger; B1L4= control feed + 0,8 
% encapsulated of turmeric and ginger). The observed parameters were amount of Lactid 
acid bacteria, Lactobacilus sp, E. coli and Salmonella sp. Every treatment was repeted 4 
times, with 4 chicks each. If  there are significant effect, it is followed by Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT). 

The result showed that turmeric and ginger addition in broiler feed has no 
significant effect on all variable (Lactid Acid Bacteria, Lactobacillus sp., Salmonella sp. 
and Escherichia coli. 

The conclusion is the additions of encapsulated turmeric and ginger decreases 
growth of pathogenic bacteria and the more use of turmeric and ginger decreasing the 
growth of pathogenic bacteria. It is suggested to use 0,8 % of turmeric and ginger in 
broiler feed to give the best result on intestinal microflora. 
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RINGKASAN 

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN KUNYIT  
(Curcuma domestica) DAN JAHE (Zingiber officinale) DALAM BENTUK TEPUNG 
DAN ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP MIKROFLORA 

USUS AYAM PEDAGING 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang di Desa Sumber Sekar, 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan Laboratorium Mikrobiologi Program 
Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai tanggal 
28 Juli sampai 17 September 2009. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
campuran kunyit tepung dan terenkapsulasi berbagai bentuk dan berbagai level sebagai 
aditif pakan terhadap mikroflora usus ayam pedaging. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran kunyit dan jahe 
bentuk tepung dan terenkapsulasi, ayam pedaging Lohmann MB Platinum produksi PT. 
Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. sebanyak 160 ekor jantan dan bahan pakan yang 



digunakan jagung, bekatul dan konsentrat. Penelitian ini dilakukan secara in vivo 
menggunakan 2 faktor bentuk dan 5 level dengan masing-masing perlakuan B0L0= pakan 
basal tanpa campuran tepung kunyit dan jahe; B0L1= pakan basal + 0,2 % tepung kunyit 
dan jahe; B0L2= pakan basal + 0,4 % tepung kunyit dan jahe; B0L3= pakan basal+ 0,6 % 
tepung kunyit dan jahe; B0L4= pakan basal + 0,8 % tepung kunyit dan jahe; B1L0= pakan 
basal tanpa campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi; B1L1= pakan basal + 0,2 % kunyit 
dan jahe terenkapsulasi; B1L2= pakan basal + 0,4 % kunyit dan jahe terenkapsulasi; 
B1L3= pakan basal+ 0,6 % kunyit dan jahe terenkapsulasi; B1L4= pakan basal + 0,8 % 
kunyit dan jahe terenkapsulasi; setiap perlakuan diulang 4 kali. Variabel yang diamati 
dalam penelitian ini adalah BAL, Lactobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan analisis varian (ANOVA) 
dari Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang. Jika ada perbedaan antar perlakuan 
dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s.   
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan campuran kunyit dan 
jahe dalam bentuk terenkapsulasi mampu meningkatkan jumlah koloni BAL  (8,29±0,31) 
dan Lactobacillus sp (7,89±0,73), dan menurunkan jumlah koloni Escherichia coli 
(3,80±0,39) dan Salmonella sp (4,14±0,20) dalam usus ayam pedaging dibandingkan 
dengan pemberian campuran tepung kunyit dan jahe. Pada pemberian campuran tepung 
kunyit dan jahe jumlah koloni BAL tertinggi tedapat pada B0L2  (8,260±0,42), jumlah 
koloni Lactobacillus sp tertinggi terdapat pada B0L2  (7,993±0,96), jumlah koloni 
Eschericia coli terendah pada B0L4  (6,156±0,290) dan jumlah koloni Salmonella sp 
terendah pada B0L4  (6,510±0,49). Pada pemberian campuran kunyit dan jahe 
terenkapsulasi jumlah koloni BAL tertinggi tedapat pada B1L2 (8,490±0,55), jumlah 
koloni Lactobacillus sp tertinggi terdapat pada B1L3 (8,354±0,26), jumlah koloni 
Eschericia coli terendah pada B1L4 (5,782±0,6) dan jumlah koloni Salmonella sp 
terendah pada B1L4  (6,142±0,54). Hasil analisis statistik ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan campuran kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi berbagi bentuk 
dan level sebagi aditif pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap 
jumlah koloni BAL, Lctobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp dalam usus ayam 
pedaging, namun dalam perhitungan rataan jumlah koloni mikroflora usus (BAL, 
Lactobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp ada perbedaan yang nyata bahwa 
penggunaan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik 
dari pada penggunaan campuran tepung kunyit dan jahe.  Penggunaan kunyit dan jahe 
bentuk terenkapsulasi memberikan hasil yang sedikit lebih baik dibandingkan pemberian 
kunyit dan jahe dalam bentuk tepung terhadap mikroflora usus ayam pedaging dan level 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi 0.8% dan memberikan 
hasil yang terbaik dalam menurunkan bakteri pathogen dalam usus ayam pedaging. 
Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam pakan penggunaan kunyit dan jahe dalam 
bentuk terenkapsulasi pada level 0.8% untuk meningkatkan produksi ayam pedaging. 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan efisien pakan unggas memegang peranan penting dalam peternakan 
unggas. Menurut Arifien (2002) pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 
dalam usaha peternakan ayam pedaging dimana konstribusinya sebesar 60-70 % dari total 



biaya produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisien pakan adalah dengan 
menggunakan pakan tambahan. Bahan pakan tambahan yang sering digunakan oleh 
peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak antara lain herbal yang biasanya 
digunakan sebagai bahan pembuat jamu misalnya temulawak, kunyit dan jahe.    

Kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) merupakan salah satu 
jenis tanaman obat tradisional yang memiliki potensi cukup besar untuk dimanfaatkan 
sebagai aditif pakan, khususnya dalam meningkatkan efesiensi penggunaan pakan. 
Senyawa yang terkandung dalam rimpang kunyit adalah senyawa curcuminoid yang 
terdiri dari curcumin, desmetoksicurcumin dan bisdesmetoksicurcumin serta zat lainnya 
(Anonimous, 2004). Curcuminoid ini yang kebanyakan berupa curcumin mempunyai 
sifat anti oksidan dan anti bakteri (Rismunandar, 1988). Jahe mengandung minyak atsiri 
dan oleorisin, kedua senyawa tersebut sangat berguna untuk mengatasi masalah 
pencernaan dan menjaga kondisi tubuh. Minyak atsiri juga bersifat anti inflamasi dan anti 
bakteri (Achyad dan Rasyidah, 2000). Dengan aktifitas anti bakterinya, kunyit dan jahe di 
harapkan mampu menekan petumbuhan dan populasi bakteri gram negatif. Salah satu 
alternatif dalam upaya pemanfaatan antibiotik alami (kunyit dan jahe) untuk pakan ayam 
adalah dengan melindungi (proteksi) melalui teknologi enkapsulasi. 

Usus ayam merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa 
spesies mikroba dan interaksi mikrobial yang menjamin kestabilan ekosistem dan 
kesehatan dari ayam itu sendiri (Anonimous, 2003). Lingkungan usus memepengaruhi 
mikroflora usus, khususnya jumlah mikroorganisme baik yang patogen maupun yang non 
patogen. Kondisi mikroflora atau jumlah mikroorganime dalam saluran pencernaan ayam 
pedaging dapat memepengaruhi pertumbuhan serta produktivitas ternak itu sendiri.  

Menurut Kristiono (2005) pemberian curcumin dapat meningkatkan aktifitas 
fagositik makrofag. Kuswaji (2005) penggunaan kombinasi tepung jahe dan kunyit (0,25 
% : 0,25 %) secara sangat nyata menekan jumlah populasi Escherichia coli hingga 
0,2985 % dari total populasi mikroba. 
Perumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 
dan terenkapsulasi sebagai aditif dalam pakan terhadap mikroflora usus ayam pedaging. 
Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif dalam pakan terhadap mikroflora usus ayam 
pedaging. 
Kegunaan Penelitian 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan informasi dan pertimbangan tentang penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam 
bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan ayam pedaging terhadap 
mikroflora usus ayam pedaging. 
Kerangka Pikir 

Kunyit mengandung zat kurkumin yang mempunyai khasiat sebagai antibakteri 
dan dapat merangsang dinding kantung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu 
sehingga dapat memperlancar metabolisme lemak. Jahe (Zingiber officinale) selain 
mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antibakteri dan antijamur,  juga 



mengandung dua enzim pencernaan yang sangat penting, yaitu protease dan lipase. 
Protease yang berfungsi memecah protein dan lipase yang berfungsi memecah lemak. 
Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan (Rismunandar, 
1988).  

Dengan aktifitas anti bakterinya, kunyit dan jahe juga diharapkan mampu 
menekan petumbuhan dan populasi bakteri gram negatif. Berdasarkan penelitian pada 
aktivitas hambatan bakteri patogen dan non – patogen yang dilakukan oleh Anastasia 
(2009) sebelumnya bahwa penggunaan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi secara 
sangat nyata dapat menghambat BAL, Lactobacillus sp., Escherichia coli dan Salmonella 
sp. Salah satu alternatif dalam upaya pemanfaatan antibiotik alami (kunyit dan jahe) 
untuk pakan ayam adalah dengan melindungi (proteksi) komponen volatil, antioksidan 
dan kandungan zat aktif yang terdapat didalamnya melalui teknologi enkapsulasi.  

Darwis et al. (1991) menyatakan bahwa sifat anti bakteri kunyit terdapat dalam 
zat kurkumin. Jahe mengandung senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan. Senyawa metabolit sekunder 
tersebut diantaranya adalah golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri 
(Anonimous, 2008). 

Senyawa aktif dan minyak atsiri dalam kunyit dan jahe mudah mengalami 
kerusakan dan menguap, mungkin juga pada proses enkapsulasi. Sehingga perlu 
teknologi untuk mencegah kerusakan dan kehilangan senyawa yang sangat penting 
tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penambahan bahan antioksidan yang dapat 
menghambat oksidasi lemak. Salah satu bahan antioksidan buatan yang dapat digunakan 
adalah BHT (Butylated Hydroxytoluene). 
 Maka dari itulah diperlukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan campuran 
kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung dan 
terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap  jumlah miroflora usus ayam pedaging. 
Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 
1. Penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) 

dalam bentuk terenkapsulasi sebagai aditif pakan lebih baik dalam menurunkan 
bakteri pathogen dibandingkan dengan penggunaan campuran kunyit dan jahe 
dalam bentuk tepung. 

2. Semakin tinggi level penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe 
(Zingiber officinale) sebagai aditif dalam pakan dapat menekan jumlah bakteri 
pathogen dalam usus ayam pedaging.  

 
MATERI DAN METODE 

Materi Penelitian 
� Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging strain Lohmann MB Platinum  
produksi PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. sebanyak 160 ekor jantan dan 
dipelihara selama 35 hari. 

� Kandang dan Peralatan 
Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang baterai kelompok 



dengan setiap petak berisi 4 ekor ayam. Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan, 
tempat minum dan pemanas lampu listrik. Peralatan yang digunakan timbangan O’haus 
kapasitas, timbangan digital, tempat pakan dan tempat minum, perlengkapan penerangan 
yang berupa lampu pijar 25 watt, plastik untuk menyimpan sampel pakan, peralatan 
kebersihan meliputi : sapu, lap, ember dan peralatan analisis proksimat bahan pakan, 
peralatan analisis mikroflora usus yang meliputi timbangan analitik, tabung reaksi, gelas 
ukur, cawan petri, pipet mikro, erlenmeyer, autoclave, water bath, oven vacum dan 
colony counter. 

� Pakan Penelitian 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah jagung, bekatul,  yang 
disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode starter dan 
finisher dari pabrik PT. Japfa Comfeed Indonesia. Sedangkan bentuk tepung dan 
terenkapsulasi kunyit dan jahe digunakan sebagai aditif yang diberikan sesuai dengan 
perlakuan. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. Kandungan zat makanan 
konsentrat, jagung, dan bekatul dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Konsentrat, Jagung dan Bekatul 
                                                                  Kandungan  
Zat Makanan 
                                 Jagung*                 Bekatul*                      Konsentrat**  

Protein Kasar             8,6       10,2                              Min 40 
Serat Kasar  3,99         3         Maks 7 
Lemak Kasar   2         7          3-7 
ME (Kkal/kg)  3370       2860        2650 
 
Sumber : *Wahju (1992) 

    **Label Konsentrat Pedaging produksi Japfa Comfeed Indonesia  
 
Komposisi pakan basal dan kandungan zat makanan ayam pedaging periode 

starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Pakan Basal dan Kandungan Zat Makanan Ayam Pedaging Periode 
Starter dan  Finisher. 

Bahan Pakan Starter (%) Finisher (%) 
Jagung      60,00            60,00 
Konsentrat     40,00            30,00 
Bekatul        -                  10,00 
Energi Metabolis (kkal/kg)   3164,93           3203,70 
Protein Kasar (%)    24,05            19,79 
Lemak Kasar (%)    4,77            5,63 
Serat Kasar (%)    3,74            3,64 
Abu (%)     7,27            5,34  
 
Sumber : Hasil analisa proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas   Peternakan 

Universitas Brawijaya 
 
 
 



Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Percobaan Biologis dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola Tersarang. Penelitian ini terdiri dari 
dua faktor yaitu bentuk campuran kunyit dan jahe serta level penggunaan campuran 
kunyit dan jahe, dua jenis bentuk campuran kunyit dan jahe yaitu bentuk tepung (B0) dan 
terenkapsulasi (B1). Level penggunaan campuran kunyit dan jahe sebesar L0, L1, L2, L3, 
dan L4 ( 0%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; dan 0,8%) yang tersarang pada bentuk campuran kunyit 
dan jahe. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini ada 10 perlakuan yang terdiri 
dari 4 perlakuan pakan dengan penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung  dan 1 pakan kontrol serta 4 perlakuan pakan dengan penambahan campuran 
kunyit dan jahe terenkapsulasi dan 1 pakan kontrol setiap perlakuan diulang 4 kali dan 
setiap ulangan digunakan 4 ekor ayam. Adapun pakan perlakuan selengkapnya adalah 
sebagai berikut : 

B0L0 : Pakan basal tanpa penambahan campuran tepung  kunyit dan jahe  
B0L1 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,2% 
B0L2 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,4% 
B0L3 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,6% 
B0L4 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,8% 
B1L0 :  Pakan basal tanpa penambahan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi 
B1L1 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,2% 
B1L2 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,4% 
B1L3 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,6% 
B1L4 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,8% 
 Setiap unit percobaan diulang sebanyak 4 kali, dan setiap ulangan pada tiap 
kandang baterai menggunakan 4 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan 
sebanyak 160 ekor. 
 
Variabel Penelitian 

  Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah bakteri patogen  dan 
non patogen dengan cara mengambil sampel dari usus halus yang dihomogenisasi, bakteri 
yang diamati adalah: 

1. BAL (Bakteri Asam Laktat) 
Menggunakan media MRS (Mann Rogosa Sarpe), kemudian diinkubasi pada suhu 
37 0C selama 2 hari. Pembuatan media MRS dapat dilihat pada Lampiran 5. 

2. Lactobacillus sp. 
Menggunakan media LS (Lactobacillus Selective) agar mengandung Rimfamisin 
100 ug/ml yang diinkubasi pada suhu  37 0C selama 2 hari. Pembuatan media LS 
dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3. Eschericia coli 
Menggunakan media EMB (Eosin Methylene Blue) yang diinkubasi pada suhu 44 
0C selama 24 jam. Pembuatan media EMB dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4. Salmonella sp. 
Menggunakan media SS (Salmonella shingela) agar. Pembuatan media SS agar 
dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 



Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penalitian ini ditabulasi kedalam excel dan 
ditransformasi dalam bentuk logaritmik dan dianalisa berdasarkan analisis varian 
(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang. Apabila terdapat perbedaan 
pada perlakuan dan masing-masing kelompok dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 
Model Matematik Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang menurut Steel dan Torrie 
(1992). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ringkasan hasil penelitian jumlah bakteri patogen  dan non patogen dapat dilhat pada 
Tabel 3 dan Tabel 4.   
Tabel 3. Data Jumlah Koloni Mikroflora (BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli dan 

Salmonella sp.) menurut Bentuk Kunyit dan Jahe (cfu/ml) 
 
Perlakuan BAL    Lactobacillus sp. Escherichia coli        Salmonella sp. 
 
B0        8,18±0,30       7,65±0,61  3,91±0,36        4,18±0,15 
B1        8,29±0,31       7,89±0,73  3,80±0,39        4,14±0,20 
 
Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi Terhadap 
Jumlah Koloni BAL 
 Dari Tabel 3 diketahui bahwa koloni BAL pada ayam yang menggunakan kunyit 
dan jahe bentuk tepung (B0) (8,18±0,30 cfu/ml) memiliki jumlah lebih rendah 
dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (8,29±0,31 cfu/ml). Untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah 
koloni BAL dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni BAL pada usus halus ayam pedaging. Hal 
ini karena komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama terutama 
kandungan karbohidrat dan pati. Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi oleh 
umur ternak, respon imunitas, jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan (Samadi, 
2006). Adanya zat aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah 
jumlah koloni BAL tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus terlihat 
adanya perbedaan, dimana penggunaan campuran kunyit dan jahe enkapsulasi sedikit 
lebih tinggi. 
Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi   Terhadap 
Jumlah Koloni Lactobacillus sp. 

Dari Tabel 3. diketahui bahwa koloni Lactobacillus sp.  pada ayam yang 
menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (7,65±0,61 cfu/ml) memiliki jumlah 
lebih rendah dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (7,89±0,73 cfu/ml). Untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 
terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp. dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 11 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 



tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp.. Hal ini disebabkan 
karena selain jumlah pakan, kandungan zat makanan serta strain ayam yang digunakan 
antar perlakuan adalah sama, campuran kunyit dan jahe adalah sebagai aditif pakan alami 
yang berasal dari tanaman herbal, yang dapat mengontrol pH pada saluran pencernaan.  
Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi  Terhadap 
Jumlah Koloni Eschericia  coli 

Dari Tabel 3. diketahui bahwa jumlah koloni Eschericia coli pada ayam yang 
menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (3,91±0,36 cfu/ml) memiliki jumlah 
lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (3,80±0,39 cfu/ml). Untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 
terhadap jumlah koloni Eschericia coli dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Eschericia  coli pada usus halus ayam 
pedaging. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah 
sama, serta campuran kunyit dan jahe sebagai aditif pakan.  
Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi  Terhadap 
Jumlah Koloni  Salmonella sp.  

Dari Tabel 3. diketahui bahwa jumlah koloni Salmonella sp.  pada ayam yang 
menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (4,18±0,15 cfu/ml) memiliki jumlah 
lebih besar dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (4,14±0,20 cfu/ml). Untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 
terhadap jumlah koloni Salmonella sp. dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 13 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Salmonella sp. pada usus halus ayam 
pedaging. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah 
sama. Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi oleh umur ternak, respon 
imunitas, jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan (Samadi, 2006). Adanya zat 
aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah jumlah koloni 
Salmonella sp. tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus tersebut lebih 
tinggi pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. 

Jumlah koloni BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli dan Salmonella sp. 
berdasarkan level penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Data Rataan Jumlah Koloni Mikroflora (BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli 

dan Salmonella sp.) menurut Level Penggunan Kunyit dan Jahe (cfu/ml) 
 
Perlakuan 
Bentuk    Level        BAL        Lactobacillus sp.   Eschericia  coli   Salmonella sp. 
 
     L0 8,08 ± 0,31 7,61 ± 0,38       6,52 ± 0,12          6,73 ± 0,09 

    L1 8,22 ± 0,13 7,74 ± 0,63       6,19 ± 0,44          6,75 ± 0,09 
B0     L2 8,26 ± 0,42 7,99 ± 0,96       6,21 ± 0,51          6,75 ± 0,05 

    L3 8,22 ± 0,49      7,92 ± 0,61       6,21 ± 0,46          6,71 ± 0,06 
    L4 8,08 ± 0,17      6,95 ± 0,45       6,15 ± 0,29          6,51 ± 0,49   
                                                                                                                                



                         
    L0 8,00 ± 0,20      7,47 ± 0,82       6,45 ± 0,48          6,84 ± 0,01 

                L1 8,09 ± 0,29      8,08 ± 0,32       6,13 ± 0,23          6,79 ± 0,02 
B1     L2 8,49 ± 0,55      8,23 ± 1,09       6,01 ± 0,22          6,78 ± 0,09  
     L3 8,40 ± 0,37      8,35 ± 0,26       6,05 ± 0,43          6,58 ± 0,31 
     L4 8,44 ± 0,14      7,30 ± 1,19       5,78 ± 0,6            6,14 ± 0,54 
 
Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                  
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni BAL 
 Dari Tabel 4 diketahui bahwa dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 
(B0) jumlah koloni BAL tertinggi adalah B0L2 (8,260±0,42 cfu/ml) dan yang terendah 
pada perlakuan B0L4 (8,080±0,17 cfu/ml). Jumlah koloni BAL  meningkat dari perlakuan 
B0L0 sampai pada perlakuan B0L2 dan akhirnya menurun dari perlakuan B0L3 sampai 
B0L4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam 
berbagai level terhadap jumlah koloni BAL dilakukan analisis ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam berbagai level tidak memberikan 
perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah koloni BAL dalam usus halus. Hal ini 
dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama. Hyden (2000) 
melaporkan bahwa jika pH saluran pencernaan rendah, maka mikroba pathogen tidak 
dapat bertahan hidup sedangkan mikroba non pathogen dapat meningkatkan 
pertumbuhannya. Dalam penelitian ini, pH usus halus berkisar antara 6.11 - 6.93. 
   Berdasarkan Lampiran 6 diketahui bahwa hasil terbaik penggunaan kunyit dan 
jahe bentuk tepung terdapat pada level 0.4 % dibandingkan dengan level 0%, 0,2%, 0,6% 
dan 0,8% yaitu sebesar 8,260±0,42 (cfu log/ml). Semakin tinggi level penggunaan kunyit 
dan jahe bentuk tepung semakin tinggi kandungan zat aktifnya dan level yang paling baik 
terdapat pada level 0,4 %. Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) 
jumlah koloni BAL tertinggi hingga terendah yaitu pada perlakuan B1L2 (8,490±0,55 
cfu/ml); B1L4 (8,441±0,14 cfu/ml); B1L3 (8,404±0,37 cfu/ml); B1L1 (8,098±0,29 cfu/ml); 
dan terendah B1L0 (8,006±0,20 cfu/ml). Jumlah koloni BAL  meningkat dari perlakuan 
B1L0 sampai pada perlakuan B1L2 dan menurun dari perlakuan B0L3 dan meningkat 
kembali pada perlakuan  B1L4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe 
bentuk enkapsulasi dalam berbagai level terhadap jumlah koloni BAL dilakukan analisis 
sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 
enkapsulasi terhadap jumlah koloni BAL pada usus halus ayam pedaging, hal ini 
dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama terutama 
kandungan karbohidrat dan pati, serta pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan 
jahe. 

Berdasarkan Lampiran 6 diketahui bahwa hasil terbaik terdapat pada penggunaan 
kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi pada level 0,4 % dibandingkan dengan level lainnya. 
Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi maka semakin 
tinggi kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,4 %. Hal 
tersebut menjelaskan bahwa pada level 0,4 % telah mampu meningkatkan jumlah koloni 



bakteri BAL, pada level 0,4 % kandungan zat aktif dalam kunyit dan jahe bisa beradaptasi 
dengan baik dan bekerja secara optimal.  
 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Lactobacillus sp. 

Dari Tabel 9 diketahui bahwa jumlah koloni Lactobacillus sp. tertinggi hingga 
terendah adalah B0L2 (7,993±0,96 cfu/ml); B0,L3 (7,928±0,61 cfu/ml); B0L1 (7,740±0,63 
cfu/ml); B0L0 (7,614±0,38 cfu/ml) dan   B0L4 (6,958±0,45 cfu/ml). Jumlah koloni 
Lactobacillus sp. meningkat dari perlakuan B0L0 sampai pada perlakuan B0L2 dan 
menurun dari perlakuan B0L3 sampai perlakuan  B0L4. Selanjutnya dilakukan analisis 
ragam  untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam 
berbagai level terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp. 

Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam pada Lampiran 11 diketahui 
bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp.. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang 
diberikan antar perlakuan adalah sama terutama kandungan karbohidrat dan pati.  Cartney 
(1997) melaporkan bahwa bakteri Lactobacilllus berperan menjaga kesehatan usus, 
membantu penyerapan makanan, produksi vitamin, dan mencegah pertumbuhan bakteri 
patogen.  

Penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung pada level 0.4 % memberikan hasil 
terbaik dibandingkan dengan level 0 %, 0,2 %, 0,6 % dan 0,8 %. Semakin tinggi level 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung maka semakin tinggi kandungan zat aktifnya. 
Perlakuan yang paling baik yaitu dengan level 0,4 %  karena pada level 0.4 % jumlah 
koloni Lactobacillus sp. di ileum mencapai angka tertinggi, hal ini disebabkan karena zat 
aktif pada kunyit dan jahe bisa beradaptasi dengan baik dan bekerja secara optimal. 
Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) jumlah koloni Lactobacillus 
sp. mulai dari yang tertinggi sampai terendah adalah B1L3 (8,354±0,25 cfu/ml); B1L2 

(8,234±1,09 cfu/ml); B1L1 (8,089±0,32 cfu/ml); B1L0 (7,.475±0,82 cfu/ml); dan B1L4 

(7,300±1,18 cfu/ml). Jumlah koloni Lactobacillus sp. meningkat dari perlakuan B1L0 
sampai pada perlakuan B1L3 dan menurun pada perlakuan  B1L4.  Selanjutnya dilakukan 
analisis sidik ragam untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk 
enkapsulasi dalam berbagai level terhadap jumlah Lactobacillus sp.  

Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam  pada Lampiran 11 diketahui 
bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp., hal ini disebabkan karena selain jumlah pakan, 
kandungan zat makanan serta strain ayam yang digunakan antar perlakuan adalah sama 
serta pemberian campuran kunyit dan jahe sebagai aditif pakan. Penggunaan kunyit dan 
jahe bentuk enkapsulasi pada level 0.6 % memberikan hasil terbaik. Semakin tinggi level 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi maka semakin tinggi kandungan zat 
aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,6 %. Pada level 0.6 % jumlah 
koloni Lactobacillus sp. di ileum mencapai angka tertinggi, hal ini disebabkan karena 
kandungan zat aktif dalam kunyit dan jahe dapat bekerja secara optimal pada level 0,6 %. 
Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                  
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Escherichia coli 

Dari Tabel 9 diketahui bahwa jumlah koloni Eschericia coli tertinggi sampai 
terendah adalah B0L0 (6,526±0,12 cfu/ml); B0L3 (6,215±0,46 cfu/ml); B0L2 (6,212±0,51 
cfu/ml); B0L1 (6,194±0,44 cfu/ml) dan B0L4 (6.156±0.29 cfu/ml). Jumlah koloni 



Eschericia coli menurun  dari perlakuan B0L0 sampai pada perlakuan B0L1 dan meningkat 
pada perlakuan B0L2 sampai B0L3, dan menurun kembali pada perlakuan B0L4. 
Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 
dalam berbagai level terhadap jumlah koloni Eschericia coli dilakukan analisis ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 
tepung  terhadap jumlah koloni Eschericia coli  pada usus halus ayam pedaging. Hal ini 
dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama serta 
pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan jahe.  Berdasarkan Lampiran 8 diketahui 
bahwa hasil terbaik terdapat pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung pada level 
0,8 % dibandingkan dengan level 0 %, 0,2 %, 0,4 %, dan 0,6 %. Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan kunyit dan jahe akan menurunkan 
jumlah koloni Eschericia coli di ileum, hal ini disebabkan karena adanya kandungan zat 
aktif  dalam jumlah yang lebih banyak yang terdapat pada kunyit dan jahe sehingga 
fungsi dari zat aktif sebagai zat anti bakteri dapat bekerja secara optimal. Darwis et al. 
(1991) menyatakan bahwa sifat anti bakteri kunyit terdapat dalam zat kurkumin.   
  Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) jumlah koloni 
Eschericia coli mulai dari yang tertinggi sampai terendah adalah B1L0 (6,456±0,48 
cfu/ml); B1L1 (6,138±0,23 cfu/ml); B1L3 (6,054±0,43 cfu/ml); B1L2 (6,010±0,22 cfu/ml) 
dan  B1L4 (5,782±0,6 cfu/ml). Jumlah koloni Eschericia coli menurun terus dari 
perlakuan B1L0 sampai pada perlakuan B1L4. Selanjutnya diakukan analisis ragam untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe terenkapsulasi dalam berbagai level 
terhadap jumlah kloni  Eschericia coli. 

Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 diketahui 
bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap jumlah koloni Eschericia coli. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang 
diberikan antar perlakuan adalah sama serta pemberian aditif pakan berupa kunyit dan 
jahe.  

 Penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi pada level 0.8 % memberikan 
hasil terbaik terhadap jumlah koloni Eschericia coli.  Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan kunyit dan jahe akan menurunkan 
jumlah koloni Escherichia coli di ileum, hal ini disebabkan karena kandungan zat aktif 
yang terdapat pada kunyit dan jahe bentuk terenkapsulasi. Penggunaan kunyit dan jahe 
bentuk enkapsulasi dengan level pemberian 0.8 % mampu menurunkan jumlah koloni 
Eschericia coli di ileum sehingga fungsi zat aktif pada kunyit dan jahe sebagai 
penghambat tumbuhnya bakteri patogen bekerja secara optimal. 
Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                      
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Salmonella sp. 
 Jumlah koloni Salmonella sp. untuk penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 
(B0) mulai dari yang tertinggi sampai terendah  adalah B0L1 (6,752±0,09 cfu/ml); B0L2 

(6,750±0,05 cfu/ml); B0L0 (6,737±0,09 cfu/ml); B0L3 (6,718±0,06 cfu/ml); dan  B0L4 

(6,510±0,49 cfu/ml). Jumlah koloni Salmonell sp. meningkat dari perlakuan B0L0 sampai 
pada perlakuan B0L1 dan terus menurun jumlahnya pada perlakuan B0L2 sampai 
perlakuan B0L4. Selanjutnya dilakukan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam berbagi level terhadap jumlah koloni 
Salmonella sp. 



 Dari hasil perhitungan dengan analisis ragam pada Lampiran 13 diketahui bahwa 

penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

jumlah koloni Salmonella sp. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar 

perlakuan adalah sama serta pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan jahe. Dari 

Lampiran 9 dapat diketahui bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung pada level 

0,8 % memberikan hasil terbaik, meskipun pada tiap level penggunaan kunyit dan jahe 

pada bentuk tepung tidak secara signifikan menurunkan jumlah koloni Salmonella sp. 

Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung maka semakin tinggi 

kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,8 %.  

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Penggunaan kunyit dan jahe bentuk terenkapsulasi memberikan hasil yang sedikit 

lebih baik dibandingkan pemberian kunyit dan jahe dalam bentuk tepung terhadap 
mikroflora usus ayam pedaging. 

2. Level penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi 0.8% dan 
memberikan hasil yang terbaik dalam menurunkan bakteri pathogen dalam usus 
ayam pedaging.  

Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam pakan penggunaan kunyit dan jahe 
dalam bentuk terenkapsulasi pada level 0.8% untuk meningkatkan produksi ayam 
pedaging. 
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ABSTRACT 
 

EFFECT OF TURMERIC (Curcuma Domestica) AND GINGER (Zingiber officinale) 
ASIN MEAL OR ENCAPSULATED FORM FEED ADDITIVE ON BROILER 

INTESTINAL MICROFLORA 
 

The pupose of this research was to find out effect turmeric (Curcuma domistica) 
and ginger (Zingiber officinale) as feed additive on broiler intestinal microflora.The 
materials that used for this research were 160 male Lohman and meal and encapsulated 
turmeric (Curcuma domestica) and ginger (Zingiber officinale).  

This research treatments were (B0L0= control feed without meal of turmeric and 
ginger; B0L1= control feed + 0,2 % meal of  turmeric and ginger; B0L2= control feed + 
0,4 % meal of  turmeric and ginger; B0L3= control feed + 0,6 % meal of turmeric and 
ginger; B0L4= control feed + 0,8 % meal of turmeric and ginger; B1L0= control feed 
without encapsulated of turmeric and ginger;  B1L1= control feed + 0,2 % encapsulated of 
turmeric and ginger; B1L2= control feed + 0,4 % encapsulated of  turmeric and ginger; 
B1L3= control feed + 0,6 % encapsulated of turmeric and ginger; B1L4= control feed + 0,8 
% encapsulated of turmeric and ginger). The observed parameters were amount of Lactid 
acid bacteria, Lactobacilus sp, E. coli and Salmonella sp. Every treatment was repeted 4 
times, with 4 chicks each. If  there are significant effect, it is followed by Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT). 

The result showed that turmeric and ginger addition in broiler feed has no 
significant effect on all variable (Lactid Acid Bacteria, Lactobacillus sp., Salmonella sp. 
and Escherichia coli. 

The conclusion is the additions of encapsulated turmeric and ginger decreases 
growth of pathogenic bacteria and the more use of turmeric and ginger decreasing the 
growth of pathogenic bacteria. It is suggested to use 0,8 % of turmeric and ginger in 
broiler feed to give the best result on intestinal microflora. 
 
Key words :  encapsulated, turmeric, ginger, feed additive, broiler, intestine                   

microflora 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN KUNYIT  
(Curcuma domestica) DAN JAHE (Zingiber officinale) DALAM BENTUK TEPUNG 

DAN ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP MIKROFLORA 
USUS AYAM PEDAGING 

 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang di Desa Sumber Sekar, 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan Laboratorium Mikrobiologi Program 
Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai tanggal 
28 Juli sampai 17 September 2009. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
campuran kunyit tepung dan terenkapsulasi berbagai bentuk dan berbagai level sebagai 
aditif pakan terhadap mikroflora usus ayam pedaging. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran kunyit dan jahe 
bentuk tepung dan terenkapsulasi, ayam pedaging Lohmann MB Platinum produksi PT. 
Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. sebanyak 160 ekor jantan dan bahan pakan yang 
digunakan jagung, bekatul dan konsentrat. Penelitian ini dilakukan secara in vivo 
menggunakan 2 faktor bentuk dan 5 level dengan masing-masing perlakuan B0L0= pakan 
basal tanpa campuran tepung kunyit dan jahe; B0L1= pakan basal + 0,2 % tepung kunyit 
dan jahe; B0L2= pakan basal + 0,4 % tepung kunyit dan jahe; B0L3= pakan basal+ 0,6 % 
tepung kunyit dan jahe; B0L4= pakan basal + 0,8 % tepung kunyit dan jahe; B1L0= pakan 
basal tanpa campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi; B1L1= pakan basal + 0,2 % kunyit 
dan jahe terenkapsulasi; B1L2= pakan basal + 0,4 % kunyit dan jahe terenkapsulasi; 
B1L3= pakan basal+ 0,6 % kunyit dan jahe terenkapsulasi; B1L4= pakan basal + 0,8 % 
kunyit dan jahe terenkapsulasi; setiap perlakuan diulang 4 kali. Variabel yang diamati 
dalam penelitian ini adalah BAL, Lactobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan analisis varian (ANOVA) 
dari Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang. Jika ada perbedaan antar perlakuan 
dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s.   
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan campuran kunyit dan 
jahe dalam bentuk terenkapsulasi mampu meningkatkan jumlah koloni BAL  (8,29±0,31) 
dan Lactobacillus sp (7,89±0,73), dan menurunkan jumlah koloni Escherichia coli 
(3,80±0,39) dan Salmonella sp (4,14±0,20) dalam usus ayam pedaging dibandingkan 
dengan pemberian campuran tepung kunyit dan jahe. Pada pemberian campuran tepung 
kunyit dan jahe jumlah koloni BAL tertinggi tedapat pada B0L2  (8,260±0,42), jumlah 
koloni Lactobacillus sp tertinggi terdapat pada B0L2  (7,993±0,96), jumlah koloni 
Eschericia coli terendah pada B0L4  (6,156±0,290) dan jumlah koloni Salmonella sp 
terendah pada B0L4  (6,510±0,49). Pada pemberian campuran kunyit dan jahe 
terenkapsulasi jumlah koloni BAL tertinggi tedapat pada B1L2 (8,490±0,55), jumlah 
koloni Lactobacillus sp tertinggi terdapat pada B1L3 (8,354±0,26), jumlah koloni 
Eschericia coli terendah pada B1L4 (5,782±0,6) dan jumlah koloni Salmonella sp 
terendah pada B1L4  (6,142±0,54). Hasil analisis statistik ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan campuran kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi berbagi bentuk 
dan level sebagi aditif pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap 
jumlah koloni BAL, Lctobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp dalam usus ayam 



pedaging, namun dalam perhitungan rataan jumlah koloni mikroflora usus (BAL, 
Lactobacillus sp, Eschericia coli dan Salmonella sp ada perbedaan yang nyata bahwa 
penggunaan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik 
dari pada penggunaan campuran tepung kunyit dan jahe.  Penggunaan kunyit dan jahe 
bentuk terenkapsulasi memberikan hasil yang sedikit lebih baik dibandingkan pemberian 
kunyit dan jahe dalam bentuk tepung terhadap mikroflora usus ayam pedaging dan level 
penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi 0.8% dan memberikan 
hasil yang terbaik dalam menurunkan bakteri pathogen dalam usus ayam pedaging. 
Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam pakan penggunaan kunyit dan jahe dalam 
bentuk terenkapsulasi pada level 0.8% untuk meningkatkan produksi ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan efisien pakan unggas memegang peranan penting dalam peternakan 

unggas. Menurut Arifien (2002) pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

dalam usaha peternakan ayam pedaging dimana konstribusinya sebesar 60-70 % dari total 

biaya produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisien pakan adalah dengan 

menggunakan pakan tambahan. Bahan pakan tambahan yang sering digunakan oleh 

peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak antara lain herbal yang biasanya 

digunakan sebagai bahan pembuat jamu misalnya temulawak, kunyit dan jahe.    

Kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) merupakan salah satu 

jenis tanaman obat tradisional yang memiliki potensi cukup besar untuk dimanfaatkan 

sebagai aditif pakan, khususnya dalam meningkatkan efesiensi penggunaan pakan. Aditif 

pakan sendiri adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan dengan 

jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efesiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme pengganggu atau meningkatkan 

populasi mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam saluran pencernaan ayam 

(Tarmudji, 2006).   

   Kunyit merupakan tanaman yang termasuk dalam famili Zingiberaceae dengan 

nama latin Curcuma domistica Val atau Curcuma Longa Koen. Senyawa yang 

terkandung dalam rimpang kunyit adalah senyawa curcuminoid yang terdiri dari 

curcumin, desmetoksicurcumin dan bisdesmetoksicurcumin serta zat lainnya (Anonimous, 



2004). Curcuminoid ini yang kebanyakan berupa curcumin mempunyai sifat anti oksidan 

dan anti bakteri (Rismunandar, 1988). 

Jahe merupakan tumbuhan herba menahun yang mempunyai nama latin Zingiber 

officinale. Jahe mengandung minyak atsiri dan oleorisin, kedua senyawa tersebut sangat 

berguna untuk mengatasi masalah pencernaan dan menjaga kondisi tubuh. Minyak atsiri 

juga bersifat anti inflamasi dan anti bakteri (Achyad dan Rasyidah, 2000). Dengan 

aktifitas anti bakterinya, kunyit dan jahe di harapkan mampu menekan petumbuhan dan 

populasi bakteri gram negatif. 

Salah satu alternatif dalam upaya pemanfaatan antibiotik alami (kunyit dan jahe) 

untuk pakan ayam adalah dengan melindungi (proteksi) melalui teknologi enkapsulasi. 

Enkapsulasi adalah proses dimana satu atau lebih material dilapisi oleh material lain, baik 

material yang dilapisi maupun yang melapisi kebanyakan berupa cairan, tapi bisa juga 

berupa pertikel gas (Risch, 1995). Menurut Versic (2000) tujuan enkapsulasi adalah 

untuk melindungi flavor dan aroma serta dapat meningkatkan kelarutan.  

Senyawa aktif dan minyak atsiri dalam kunyit dan jahe mudah mengalami 

kerusakan dan menguap, mungkin juga pada proses enkapsulasi. Sehingga perlu 

teknologi untuk mencegah kerusakan dan kehilangan senyawa yang sangat penting 

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penambahan bahan antioksidan yang dapat 

menghambat oksidasi lemak. Salah satu bahan antioksidan buatan yang dapat digunakan 

adalah BHT (Butylated Hydroxytoluene). 

Usus ayam merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa 

spesies mikroba dan interaksi mikrobial yang menjamin kestabilan ekosistem dan 

kesehatan dari ayam itu sendiri (Anonimous, 2003).  Lingkungan usus 



memepengaruhi mikroflora usus, khususnya jumlah mikroorganisme baik yang patogen 

maupun yang non patogen. Kondisi mikroflora atau jumlah mikroorganime dalam saluran 

pencernaan ayam pedaging dapat memepengaruhi pertumbuhan serta produktivitas ternak 

itu sendiri.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

kunyit ataupun jahe sebagai pakan tambahan dalam pakan ayam pedaging. Menurut 

Kristiono (2005) pemberian curcumin dapat meningkatkan aktifitas fagositik makrofag. 

Kuswaji (2005) penggunaan kombinasi tepung jahe dan kunyit (0,25 % : 0,25 %) secara 

sangat nyata menekan jumlah populasi Escherichia coli hingga 0,2985 % dari total 

populasi mikroba.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 

dan terenkapsulasi sebagai aditif dalam pakan terhadap mikroflora usus ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif dalam pakan terhadap mikroflora usus ayam 

pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan pertimbangan tentang penggunaan campuran kunyit dan jahe dalam 



bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan ayam pedaging terhadap 

mikroflora usus ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kunyit mengandung zat kurkumin yang mempunyai khasiat sebagai antibakteri 

dan dapat merangsang dinding kantung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu 

sehingga dapat memperlancar metabolisme lemak. Jahe (Zingiber officinale) selain 

mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antibakteri dan antijamur,  juga 

mengandung dua enzim pencernaan yang sangat penting, yaitu protease dan lipase. 

Protease yang berfungsi memecah protein dan lipase yang berfungsi memecah lemak. 

Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan (Rismunandar, 

1988).  

Dengan aktifitas anti bakterinya, kunyit dan jahe juga diharapkan mampu 

menekan petumbuhan dan populasi bakteri gram negatif. Berdasarkan penelitian pada 

aktivitas hambatan bakteri patogen dan non – patogen yang dilakukan oleh Anastasia 

(2009) sebelumnya bahwa penggunaan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi secara 

sangat nyata dapat menghambat BAL, Lactobacillus sp., Escherichia coli dan Salmonella 

sp. Salah satu alternatif dalam upaya pemanfaatan antibiotik alami (kunyit dan jahe) 

untuk pakan ayam adalah dengan melindungi (proteksi) komponen volatil, antioksidan 

dan kandungan zat aktif yang terdapat didalamnya melalui teknologi enkapsulasi.  

Darwis et al. (1991) menyatakan bahwa sifat anti bakteri kunyit terdapat dalam 

zat kurkumin. Jahe mengandung senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan. Senyawa metabolit sekunder 



tersebut diantaranya adalah golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri 

(Anonimous, 2008). 

Senyawa aktif dan minyak atsiri dalam kunyit dan jahe mudah mengalami 

kerusakan dan menguap, mungkin juga pada proses enkapsulasi. Sehingga perlu 

teknologi untuk mencegah kerusakan dan kehilangan senyawa yang sangat penting 

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penambahan bahan antioksidan yang dapat 

menghambat oksidasi lemak. Salah satu bahan antioksidan buatan yang dapat digunakan 

adalah BHT (Butylated Hydroxytoluene). 

 Maka dari itulah diperlukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan campuran 

kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung dan 

terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap  jumlah miroflora usus ayam pedaging. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

3. Penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) 

dalam bentuk terenkapsulasi sebagai aditif pakan lebih baik dalam menurunkan 

bakteri pathogen dibandingkan dengan penggunaan campuran kunyit dan jahe 

dalam bentuk tepung. 

4. Semakin tinggi level penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe 

(Zingiber officinale) sebagai aditif dalam pakan dapat menekan jumlah bakteri 

pathogen dalam usus ayam pedaging.  

 

 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aditif Pakan 

 Aditif pakan adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan 

dengan jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efesiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme pengganggu atau 

meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam saluran 

pencernaan ayam (Tarmudji, 2006). Aditif pakan dibedakan menjadi 4 macam yaitu: 

aditif pakan untuk meningkatkan palatabilitas (misalnya: zat pengikat pellet, zat pemberi 

warna harum), aditif pakan untuk membantu proses pencernaan (misalnya: enzim, 

antibiotika, senyawa arsen dan nitrofuran), aditif pakan untuk memenuhi keinginan 

konsumen (misalnya karotenoid untuk pigmentasi ayam pedaging dan kuning telur) serta 

aditif pakan untuk meningkatkan metabolisme (misalnya: zat-zat thyroaktif, senyawa 

estrogen dan hormon) (Koentjoko, 1978). 

 

2.2 Kunyit (Curcuma domestika) 

Kunyit (Curcuma domestica) merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat 

tahunan (perennial) yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman ini banyak 

dibudidayakan di Asia khususnya India, Cina Selatan, Taiwan dan Indonesia. Tanaman 

ini tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, 

bulat membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan mempunyai pelepah daun 

(Achyad dan Rasyidah, 2000). 



Rimpang kunyit mengandung beberapa komponen antara lain air, serat kasar, abu, 

zat warna dan minyak atsiri, komponen-komponen ini berbeda antar daerah karena 

perbedaan iklim, keadaan tanah dan faktor lingkungan lainnya. (Budi, 1989). Diantara 

komponen-komponen penting yang terkandung dalam kunyit tersebut adalah minyak 

atsiri dan zat warna.  

Adapun kandungan zat  pada kunyit  menurut Taryono (1987) dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Zat pada Kunyit. 
Kandungan Zat (dari berat kering) Jumlah 

Kadar minyak atsiri (%)                          2,50-3,00 
Kadar pati (%)                          47,81-55,03 
Kadar Serat Kasar (%)                          2,87-3,44 
Kadar Abu (%)                          6,47-7,52 
Warna minyak                          Kuning 
Kadar kurkumin (%)                          10,92 
Glukosa (%)                          28 
Fruktosa (%)                          12 
Protein (%)                           8 

Sumber : Taryono, Rachmat dan Sardini (1987) 

 Sudarsono et al. (1996) menambahkan bahwa kandungan kimia zat-zat yang 

terdapat dalam rimpang kunyit adalah sebagai berikut: 

a. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diarilheptanoid 3 - 4 % yang 

terdiri dari kurkumin, dihidrokurkumin, desmetoksikurkumin dan 

bisdesmetoksikurkumin. 

b. Minyak atsiri 2 - 5 % yang terdiri dari seskuiterpen dan turunan fenilpropana turmeron 

(aril-turmeron, alpha turmeron dan beta turmeron), kurlon kurkumol, atlanton, 

bisabolen, seskuifellandren, zingiberin, aril kurkumen, humulen. 

c. Arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tannin dan dammar 



d. Mineral yaitu magnesium besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, timbal, seng, kobalt, 

aluminium dan bismuth. 

 Minyak atsiri merupakan komponen yang menyebabkan timbulnya aroma dan 

cita rasa yang khas pada kunyit. Senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam minyak 

atsiri antara lain turmeron (35 %), zingiberin (25 %), arturmeron (12 %) dan turmerol 

(Guzman dan Siemonsma, 1999). 

 Rimpang kunyit memilki warna kuning-jingga yang khas disebabkan oleh adanya 

turunan diferuloilmetana yang tidak menguap dengan pemanasan yang dikenal sebagai 

curcuminoid, senyawa curcuminoid yang dominan adalah curcumin (Budi, 1989). Zat 

warna pada kunyit atau disebut kurkumin memiliki sifat umum kristal kuning 

keoranyean, sedikit larut dalam etanol, larut dalam aseton dan asam asetat glisal, 

sedangkan jika terdekoimposisi pada temperatur 275-280 0C dapat menghasilkan gas 

karbon dioksida dan karbon monoksida (Majeed dan Prakash, 2000).  

Kurkumin termasuk golongan senyawa polifenol dengan struktur kimia mirip 

asam ferulat yang banyak digunakan sebagai penguat rasa pada industri makanan. Serbuk 

kering rhizome (turmerik) mengandung 3 – 5 % kurkumin dan dua senyawa derivatnya 

dalam jumlah yang kecil yaitu desmetoksi kurkumin dan bisdesmetoksikurkumin, yang 

ketiganya sering disebut sebagai kurkuminoid. Kurkumin tidak larut dalam air tetapi larut 

dalam etanol atau dimetilsulfoksida (DMSO). Degradasi kurkumin tergantung pada pH 

dan berlangsung lebih cepat pada kondisi netral - basa (Anonimous, 2009). 

 

2.3 Jahe (Zingiber officinale) 



 Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai 

rempah-rempah dan bahan obat. Jahe memilki batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 

cm, akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan 

dengan bau menyengat, daun menyirip dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 

hingga 15 mm, tangkai daun berbulu halus. Sedangkan bunga jahe tumbuh dari dalam 

tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebar 1,5 hingga 1,75 

cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah. Bunga berwarna hijau 

kekuningan. Bibir bunga dan kepala putik ungu. Tangkai putik berjumlah dua.  

Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah (Harmono, 2005).  

Jahe memiliki rasa dominan pedas karena adanya  senyawa keton bernama 

zingeron (Harmono, 2005). Khasiat umum jahe adalah menambah nafsu makan dan 

menghangatkan badan. Entong (2007) menambahkan bahwa secara preklinik baik in vitro 

maupun in vivo, jahe telah dibuktikan memiliki efek anti mikroba, anti fungal, anti 

helmintik, anti oksidatif, anti imflamasi, anti tumor, bersifat imunomodulatori, anti 

lipidemik, bersifat analgesik, dan memiliki efek perlindungan terhadap saluran 

pencernaan. 

Adapun  jenis jahe yang populer di pasaran menurut Harmono (2005), yaitu: jahe 

gajah, merupakan jahe yang paling disukai di pasaran internasional. Bentuknya besar 

gemuk dan rasanya tidak terlalu pedas dan daging rimpang berwarna kuning hingga 

putih, jahe kuning merupakan jahe yang banyak dipakai sebagai bumbu masakan 

terutama untuk konsumsi lokal dan rasa dan aromanya cukup tajam dan ukuran rimpang 

sedang dengan warna kuning dan jahe merah,   merupakan jahe dengan kandungan 

minyak asiri tinggi dan rasa paling pedas, sehingga cocok untuk bahan dasar farmasi dan 



jamu, ukuran rimpangnya paling kecil dengan warna merah dengan serat lebih besar 

dibanding  jahe biasa. 

Menurut Kertosapoetro (1992) jahe mengandung 0,5-5,6% minyak atsiri dan 

mengandung pati 20-60%, asam organik, oleoresin dan gingerol. Minyak atsiri berkhasiat 

untuk mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi 

pekerjaan usus yang terlalu berat dalam mencerna zat makanan (Darwis et al., 1991).  

Adapun kandungan zat makanan jahe segar dan jahe kering dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Jahe Kering dan Jahe Segar. 
Zat Makanan Jahe Segar Jahe Kering 

Energi (kkal)¹ 184,0 1424,0 
Protein (g) ¹ 1,0 9,1 
Lemak (g) ¹ 1,0 6,0 
Karbohidrat (g) ¹ 10,0 70,8 
Kalsium (mg) ¹ 21 116 
Phosfor (mg) ¹ 389 148 
Besi (mg) ¹ 4,3 12 
Vitamin A (mg) ¹ 3,0 147 
Kalsium (mg) ¹ 5,7 1342 
Minyak atsiri ² (%) - 0,25-3,3 
Oleoresin ² (%) - 0,59 
Pati ² (%) - 50 
Sumber :   1) Furrel (1985) dalam Koswara (2009) 

     2) Rismunandar (1988) 
 
 

2.4 Enkapsulasi  

 Enkapsulasi adalah proses dimana satu atau lebih material dilapisi oleh material 

lain, baik material yang dilapisi maupun yang melapisi kebanyakan berupa cairan, tapi 

bisa juga berupa pertikel gas (Risch, 1995). Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi 

komponen bahan pakan yang sensitif terhadap kerusakan karena proses oksidasi, 

mengurangi kehilangan nutrisi dan merubah komponen bahan pakan cair ke bentuk padat 



yang lebih mudah ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan kelarutan (Shelke, 

2006). 

Enkapsulasi berpotensi mengubah bentuk cairan ke bentuk tepung yang stabil dan 

bersifat free flowing, sehingga mudah untuk ditangani dan dimasukkan dalam sistem 

bahan pangan (Wagner dan Wathersen, 1995). Sedangkan menurut Versic (2000) 

enkapsulasi dapat melindungi flavor dan aroma serta dapat meningkatkan kelarutan. 

Proses enkapsulasi bahan dilapisi dengan menggunakan teknik tertentu antara lain spray 

coating, annularjet, spinning disc, spray cooling, spray chilling, spray drying. Metode 

lain yang dilakukan adalah pengeringan vakum (vacuum drying). 

 

2.5 Saluran Pencernaan Ayam Pedaging 

 Proses pencernaan ayam dimulai dari mulut, esophagus, crop, proventikulus, 

gizzard, usus halus, sekum, usus besar dan kloaka.  Usus merupakan tempat terjadinya 

reaksi enzimatis, sistem pencernaan enzimatis adalah rangkain dari proses pencernaan 

yang menggunakan enzim yang salah satunya dapat di hasilkan oleh mikroorganisme 

(Pond and Pond, 2000). Organ pencernaan ayam dan pH setiap bagiannya dapat di lihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Organ Pencernaan Ayam dan pH Setiap Bagiannya 
Organ pencernaan            Rata-rata pH         Minimum               Maksimum           

Crop    6,3       4,0   7,8 
Proventikulus   1,8       0,3                          4,1 
Gizzard   2,5       0,4   5,4 
Duedenum   6,4       5,2   7,6 
Jejenum   6,6       5,5   7,7 
Ileum    7,2       5,7   8,2 
Secum    6,9       5,7   8,4 
Cloaca    7,0       5,4   8,4 
Sumber : Moran (1982) 



 Stainer et al., (1997) mengamati distribusi bakteri dalam saluran pencernaan 

ayam, sebagian besar bakteri (6,8-77,1 %) yang diisolasi bersifat gram positif. Bakteri 

yang berada dalam usus halus mulai dari duodenum, jejenum, ileum adalah anaerobik 

(71-75 %), sedangkan pada sekum umumnya terdapat bakteri obligat anaerobik sekitar  

94,2 %. 

 Saluran pencernaan ayam memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda dalam 

setiap bagiannya. Pakan yang masuk kedalam saluran dapat mempengaruhi terjadinya 

perubahan tingkat keasaman pada masing-masing bagian saluran pencernaan. oleh karena 

itu, asam-asam organik yang ditambahkan kedalam pakan harus dilindungi untuk 

menghindarkan disosiasi dalam crop dan usus halus yang memiliki tingkat keasaman 

tinggi, sehingga zat – zat makanan dapat mencapai bagian dalam saluran pencernaan 

dimana populasi bakteri menguntungkan hidup. Mikroorganisme yang umum hidup di 

saluran pencernaan unggas adalah Eschericia coli, Clostridia sp., Enterococci sp., 

Lactobacillus sp., dan Khamir (Sjofjan, 2001). 

 

2.6 Mikroflora Usus Halus 

 Secara umum di dalam saluran pencernaan unggas terdapat mikroorganisme yang 

bersifat patogen dan non patogen yang komposisinya terdiri dari makhluk biotik dan 

abiotik. Mikroorganisme yang bersifat non patogen sangat menguntungkan selama proses 

pencernaan berlangsung, sedangkan mikroorganisme patogen dapat menimbulkan 

penyakit. Soeharsono (1998) menyatakan bahwa dalam keadaan normal kedua 

mikroorganisme ini dalam keadaan seimbang, sejumlah interaksi, simbiosis dan 

kompetisi terjadi diantara kedua mikroorganisme. 



 Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi oleh umur ternak, respon 

imunitas, jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan. Samadi (2006) menyatakan 

bahwa keseimbangan antara bakteri-bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam 

saluran pencernaan sepatutnya menjadi perhatian lebih demi terciptanya hidup yang sehat 

bagi manusia dan produksi yang tinggi bagi ternak. Keseimbangan populasi bakteri 

dalam saluran pencernaan hanya dapat diraih apabila komposisi antara bakteri yang 

menguntungkan seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli sp yang merugikan seperti 

Clostridia setidaknya  85 % berbanding 15 %. Dengan komposisi tersebut fungsi 

mikroflora yang menguntungkan dalam tubuh makhluk hidup untuk mencegah 

terbentuknya bakteri patogen (colonisation resistence) bisa teroptimalkan. 

Ketidakseimbangan populasi antar bakteri yang menguntungkan dan merugikan berakibat 

terhadap turunnya produksi ternak. Gauthier (2006) menambahkan bahawa bakteri 

patogen dapat menyebabkan diare, infeksi, disfungsi liver dan rendahnya penyerapan 

nutrisi pakan. Sedangakan bakteri non patogen dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen, menstimulasi sistem imun, mensintesis vitamin dan lain-lain.  

 Kondisi yang mempengaruhi jumlah mikroba dalam usus terutama dipengaruhi 

oleh pH. Adapun kondisi pH yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Kondisi pH yang Sesuai untuk Pertumbuhan Bakteri. 
Bakteri                                                            pH      

Eschericia coli    6-8 
Lactobacillus sp.    5,4-6,4 
Salmonella sp.     6,8-7,2 
Bacillus sp.     5,5-6,5 
Sumber : Hyden (2000)  



Interaksi mikrobial memberikan konstribusi terbesar terhadap homeostatis 

bakterial dalam saluran pencernaan. Adapun mekanisme interaksi metabolik yang terjadi 

dalam saluran pencernaan meliputi :  

a). Kompetisi antara flora dan organisme non indegenous terhadap nutrien dalam 

jumlah terbatas.  

b).  Kolaborasi oleh flora metabolit sehingga menghambat multiplikasi organisme 

non indogenous. 

c).  Membuat kondisi lingkungan flora yang dapat memperbesar jumlah organisme 

non indegenous. 

d).  Kompetisi antara flora dengan non indegenous  terhadap lokasi yang 

berhubungan dengan mukosa intestinal (Fuller, 1971). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba terdiri dari faktor 

lingkungan yang terdiri dari suhu, pH, kelembaban, sumber karbon, nitrogen, mineral 

(unsur makro dan mikro) dan vitamin (Stainer et al., 1976) 

 
Tabel 5. Jenis dan Jumlah Populasi Mikroflora pada Saluran Pencernaan Unggas. 
Organ   Mikroorganisme Jumlah Populasi  CFU/g  

               (dari kandungan organ) 
 

Tembolok  Lactobacilli   109 
   Streptococci   104 
   Eshericia coli   102 
 
Usus Halus  Lactobacilli   108 
   Streptococci   104 
   Eshericia coli   102 

 
Usus Besar  Lactobacilli   109 
   Streptococci   107 
   Yeast     102 

   An Aerobic Obligat*  1010 

 



Keterangan : * : an aerobic obligat : Cocci sp, Eubacterium sp, Clostridium sp, Gemingger sp, 
Fusobacterium sp dan Bacteriodes sp.  

Sumber    : Tarnock (1992) yang disitasi oleh Sjofjan (2001) 
BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 September 2009 di 

Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Univeritas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat bahan pakan dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Sedangkan analisis mikroflora usus di laksanakan mulai 2 September sampai 17 

September 2009 di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil Ternak 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging strain Lohmann MB Platinum 

produksi PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. sebanyak 160 ekor jantan dan 

dipelihara selama 35 hari dengan berat rata-rata 45,15 ± 3,96 gr/ekor serta Koefisien 

Keseragaman (KK) sebesar 8,77%. Data bobot badan awal ayam pedaging (DOC) dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 



 Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang baterai kelompok 

dengan setiap petak berisi 4 ekor ayam. Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan, 

tempat minum dan pemanas lampu listrik. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Timbangan O’haus kapasitas 1300 gram dengan ketelitian 0,05 gram yang 

digunakan untuk menimbang DOC. 

2. Timbangan digital kapasitas 5 kg yang digunakan untuk menimbang pakan dan 

ayam mulai umur 4 minggu. 

3. Tempat pakan dan tempat minum. 

4. Perlengkapan penerangan yang berupa lampu pijar 25 watt. 

5. Plastik untuk menyimpan sampel pakan. 

6. Peralatan kebersihan meliputi : sapu, lap, ember. 

7. Peralatan analisis proksimat bahan pakan. 

8. Peralatan analisis mikroflora usus yang meliputi timbangan analitik, tabung 

reaksi, gelas ukur, cawan petri, pipet mikro, erlenmeyer, autoclave, water bath, 

oven vacum dan colony counter. 

 

3.2.3 Pakan Penelitian  

 Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah jagung, bekatul, 

konsentrat yang disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging 

periode starter dan finisher dari pabrik PT. Japfa Comfeed Indonesia. Sedangkan bentuk 

tepung dan terenkapsulasi kunyit dan jahe digunakan sebagai aditif yang diberikan sesuai 

dengan perlakuan. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. Proses enkapsulasi 



dapat dilihat pada Lampiran 2 dan proses pembuatan tepung dapat dilihat pada  Lampiran 

3. Kandungan zat makanan konsentrat, jagung, dan bekatul dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
 
Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Konsentrat, Jagung dan Bekatul 
                                                                  Kandungan  
Zat Makanan 
                                 Jagung*                 Bekatul*                      Konsentrat**  

Protein Kasar             8,6       10,2                              Min 40 
Serat Kasar  3,99         3         Maks 7 
Lemak Kasar   2         7          3-7 
ME (Kkal/kg)  3370       2860        2650 
 
Sumber : *Wahju (1992) 

    **Label Konsentrat Pedaging produksi Japfa Comfeed Indonesia  
 

Komposisi pakan basal dan kandungan zat makanan ayam pedaging periode 

starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi Pakan Basal dan Kandungan Zat Makanan Ayam Pedaging Periode 
Starter dan  Finisher. 

Bahan Pakan Starter (%) Finisher (%) 
Jagung      60,00            60,00 
Konsentrat     40,00            30,00 
Bekatul        -                  10,00 
Energi Metabolis (kkal/kg)   3164,93           3203,70 
Protein Kasar (%)    24,05            19,79 
Lemak Kasar (%)    4,77            5,63 
Serat Kasar (%)    3,74            3,64 
Abu (%)     7,27            5,34  
 
Sumber : Hasil analisa proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas   Peternakan 

Universitas Brawijaya 
 
 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Percobaan Biologis dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola Tersarang. Penelitian ini terdiri dari 

dua faktor yaitu bentuk campuran kunyit dan jahe serta level penggunaan campuran 



kunyit dan jahe, dua jenis bentuk campuran kunyit dan jahe yaitu bentuk tepung (B0) dan 

terenkapsulasi (B1). Level penggunaan campuran kunyit dan jahe sebesar L0, L1, L2, L3, 

dan L4 ( 0%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; dan 0,8%) yang tersarang pada bentuk campuran kunyit 

dan jahe. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini ada 10 perlakuan yang terdiri 

dari 4 perlakuan pakan dengan penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung  dan 1 pakan kontrol serta 4 perlakuan pakan dengan penambahan campuran 

kunyit dan jahe terenkapsulasi dan 1 pakan kontrol setiap perlakuan diulang 4 kali dan 

setiap ulangan digunakan 4 ekor ayam. Adapun pakan perlakuan selengkapnya adalah 

sebagai berikut : 

B0L0 : Pakan basal tanpa penambahan campuran tepung  kunyit dan jahe  

B0L1 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,2% 

B0L2 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,4% 

B0L3 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,6% 

B0L4 : Pakan basal + tepung (kunyit-jahe) 0,8% 

B1L0 :  Pakan basal tanpa penambahan campuran kunyit dan jahe terenkapsulasi 

B1L1 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,2% 

B1L2 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,4% 

B1L3 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,6% 

B1L4 : Pakan basal + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,8% 

 Setiap unit percobaan diulang sebanyak 4 kali, dan setiap ulangan pada tiap kandang 

baterai menggunakan 4 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan sebanyak 160 

ekor. Untuk mengetahui alur penelitian perhitungan jumlah koloni� mikroflora usus dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 



 

 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 

  Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah bakteri patogen  dan 

non patogen dengan cara mengambil sampel dari usus halus yang dihomogenisasi, bakteri 

yang diamati adalah: 

5. BAL (Bakteri Asam Laktat) 

Menggunakan media MRS (Mann Rogosa Sarpe), kemudian diinkubasi pada suhu 

37 0C selama 2 hari. Pembuatan media MRS dapat dilihat pada Lampiran 5. 

6. Lactobacillus sp. 

Menggunakan media LS (Lactobacillus Selective) agar mengandung Rimfamisin 

100 ug/ml yang diinkubasi pada suhu  37 0C selama 2 hari. Pembuatan media LS 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

7. Eschericia coli 

Menggunakan media EMB (Eosin Methylene Blue) yang diinkubasi pada suhu 44 

0C selama 24 jam. Pembuatan media EMB dapat dilihat pada Lampiran 5. 

8. Salmonella sp. 

Menggunakan media SS (Salmonella shingela) agar. Pembuatan media SS agar 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

3.5 Analisis Data 



 Data yang diperoleh dalam penalitian ini ditabulasi kedalam excel dan 

ditransformasi dalam bentuk logaritmik dan dianalisa berdasarkan analisis varian 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang. Apabila terdapat perbedaan 

pada perlakuan dan masing-masing kelompok dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Model Matematik Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang menurut Steel dan Torrie 

(1992) adalah : 

Yijk = µ + �� + �j(i) + �k(ij) 

Keterangan :  

Yijk = Hasil pengamatan pada perlakuan 

µ = Nilai tengah umum 

� � = Pengaruh perlakuan bentuk campuran kunyit dan jahe 

�j(i) = Pengaruh perlakuan level penggunaan campuran kunyit dan jahe 

�k(ij) = Galat percobaan  

i  = 1, 2 

j  = 1, 2, 3, 4, 5 

k  = 1, 2, 3, 4 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Kunyit : salah satu tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan    (perrenial) 

yang tersebar di seluruh daerah tropis. 

2.  Jahe : tanaman rimpang sebagai rempah-rempah dan bahan obat. 



3. Aditif pakan :  bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan dalam 

jumlah sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan serta 

meningkatkan efesiensi pakan. 

4. Enkapsulasi :    proses dimana satu atau lebih material dilapisi oleh material   lain, 

baik material yang dilapisi maupun yang melapisi umumnya 

berupa cairan atau partikel gas. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi Terhadap 
Mikroflora Usus  

 
 Jumlah koloni BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli dan Salmonella sp. 

berdasarkan bentuk kunyit dan jahe dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Data Jumlah Koloni Mikroflora (BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli dan 
Salmonella sp.) menurut Bentuk Kunyit dan Jahe (cfu/ml) 

 
Perlakuan BAL    Lactobacillus sp. Escherichia coli        Salmonella sp. 
 
B0        8,18±0,30       7,65±0,61  3,91±0,36        4,18±0,15 
B1        8,29±0,31       7,89±0,73  3,80±0,39        4,14±0,20 
 
 
4.1.1 Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi Terhadap 

Jumlah Koloni BAL 
 
 Dari Tabel 8 diketahui bahwa koloni BAL pada ayam yang menggunakan kunyit 

dan jahe bentuk tepung (B0) (8,18±0,30 cfu/ml) memiliki jumlah lebih rendah 

dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (8,29±0,31 cfu/ml). Untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah 

koloni BAL dilakukan analisis sidik ragam. 



Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni BAL pada usus halus ayam pedaging. Hal 

ini karena komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama terutama 

kandungan karbohidrat dan pati. Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi oleh 

umur ternak, respon imunitas, jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan (Samadi, 

2006).  

Adanya zat aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah 

jumlah koloni BAL tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus terlihat 

adanya perbedaan, dimana penggunaan campuran kunyit dan jahe enkapsulasi sedikit 

lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kandungan zat aktif yang terdapat dalam 

campuran kunyit dan jahe enkapsulasi lebih banyak dibanding dengan penggunaan kunyit 

dan jahe bentuk tepung, dimana kandungan zat aktif tersebut kemungkinan rusak akibat 

oleh pemanasan selama proses pengeringan yang menyebabkan turunnya kandungan zat 

aktif.  

Soewignjo (2009) menyatakan bahwa kandungan zat aktif pada kunyit dan jahe 

enkapsulasi lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan campuran kunyit dan jahe 

bentuk tepung. Kandungan minyak atsiri pada campuran kunyit dan jahe enkapsulasi 

yaitu sebesar 0,34 %, untuk campuran kunyit dan jahe bentuk tepung lebih rendah yaitu 

sebesar 0,13 %. Untuk kandungan kurkumin pada campuran kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi adalah sebesar 3,16 %, pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung 

kandungan kurkumin lebih rendah yaitu sebesar 1,14 %, dan untuk kandungan oleoresin 

pada campuran kunyit dan jahe enkapsulasi adalah sebesar 0,40 % sedangkan pada 



campuran kunyit dan jahe bentuk tepung sebesar 0,22 %. Koswara (2009) proses 

pengolahan rempah - rempah dengan suhu tinggi dapat menyebabkan kehilangan 

komponen volatil serta antioksidan alami yang terdapat di dalamnya, selain itu beberapa 

jenis minyak atsiri mudah teroksidasi.  

 
4.1.2 Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi   

Terhadap Jumlah Koloni Lactobacillus sp. 
 

Dari Tabel 8. diketahui bahwa koloni Lactobacillus sp.  pada ayam yang 

menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (7,65±0,61 cfu/ml) memiliki jumlah 

lebih rendah dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (7,89±0,73 cfu/ml). Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 

terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp. dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 11 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp.. Hal ini disebabkan 

karena selain jumlah pakan, kandungan zat makanan serta strain ayam yang digunakan 

antar perlakuan adalah sama, campuran kunyit dan jahe adalah sebagai aditif pakan alami 

yang berasal dari tanaman herbal, yang dapat mengontrol pH pada saluran pencernaan. 

Gauthier (2006) melaporkan bahwa pH digesta normal usus berbeda-beda, dimana pada 

duodenum pH 5-6, jejunum pH 6,5-7 dan ileum pH 7-7,5. Dalam penelitian ini, pH usus 

halus berkisar antara 6.11 - 6.93. 

Adanya zat aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah 

jumlah koloni Lactobacillus sp. tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus 

tersebut campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi lebih tinggi. Hal ini disebabkan 



adanya kandungan zat aktif yang terdapat dalam campuran kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi lebih banyak dibanding dengan penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung, 

dimana kandungan zat aktif tersebut kemungkinan rusak akibat oleh pemanasan selama 

proses pengeringan yang menyebabkan turunnya kandungan zat aktif. 

Kandungan zat aktif (minyak atsiri, kurkumin dan oleoresin)  pada kunyit dan 

jahe bentuk enkapsulasi memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penggunaan campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. Kandungan minyak atsiri pada 

campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi yaitu sebesar 0,34 % dan untuk campuran 

kunyit dan jahe bentuk tepung lebih rendah yaitu sebesar 0,13 %. Untuk kandungan 

kurkumin pada campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi adalah sebesar 3,16 %, 

sedangkan pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung kandungan kurkumin lebih 

rendah yaitu sebesar 1,14 %, dan untuk kandungan oleoresin pada campuran kunyit dan 

jahe bentuk enkapsulasi adalah sebesar 0,40 % sedangkan pada campuran kunyit dan jahe 

bentuk tepung adalah sebesar 0,22 % (Soewignjo, 2009).  

 

4.1.3 Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi  Terhadap 
Jumlah Koloni Eschericia  coli 

  
Dari Tabel 8. diketahui bahwa jumlah koloni Eschericia coli pada ayam yang 

menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (3,91±0,36 cfu/ml) memiliki jumlah 

lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (3,80±0,39 cfu/ml). Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 

terhadap jumlah koloni Eschericia coli dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 



tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Eschericia  coli pada usus halus ayam 

pedaging. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah 

sama, serta campuran kunyit dan jahe sebagai aditif pakan. Shin (1998) menyatakan 

penguraian komponen zat makanan kompleks menjadi komponen zat makanan yang lebih 

sederhana oleh enzim pencernaan untuk dapat diabsorbsi usus halus, dapat ditingkatkan 

melalui produk - produk enzim yang ditambahkan dalam pakan yang diberikan kepada 

ternak ayam. 

Adanya zat aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah 

jumlah koloni Eschericia coli tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus 

tersebut lebih tinggi pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. Jumlah rata-rata 

koloni Eschericia coli pada pakan yang menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung  

yaitu 3,91±0,36 (cfu/ml) sedangkan pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi 

sebesar 3,80±0,39 (cfu/ml). 

 Penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi cenderung memberikan hasil 

yang lebih optimal dalam menurunkan jumlah koloni Eschericia coli jika dibandingkan 

dengan penambahan kunyit dan jahe bentuk tepung. Hal ini disebabkan adanya 

kandungan zat aktif yang terdapat dalam campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi 

lebih banyak dibanding dengan penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung, dimana 

kandungan zat aktif tersebut kemungkinan rusak akibat oleh pemanasan selama proses 

pengeringan yang menyebabkan turunnya kandungan zat aktif.  

Soewignjo (2009) menyebutkan bahwa kandungan zat aktif  (minyak atsiri, 

kurkumin dan oleoresin)  pada kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi memiliki jumlah yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. 



Kandungan minyak atsiri pada campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi yaitu 

sebesar 0,34 % dan untuk campuran kunyit dan jahe bentuk tepung lebih rendah yaitu 

sebesar 0,13%. Untuk kandungan kurkumin pada campuran kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi adalah sebesar 3,16%, sedangkan pada campuran kunyit dan jahe bentuk 

tepung kandungan kurkumin lebih rendah yaitu sebesar 1,14 %, dan untuk kandungan 

oleoresin pada campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi adalah sebesar 0,40 % 

sedangkan pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung adalah sebesar 0,22 %.  

Pada perlakuan penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi fungsi zat aktif 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen mengindikasikan bisa bekerja lebih 

baik walaupun belum secara optimal. Hal ini sesuai dengan Sinaga (2009) bahwa 

senyawa aktif yang terdapat dalam jahe dan kunyit adalah minyak atsiri, kurkumin dan 

oleoresin. Zat kurkumin mempunyai khasiat sebagai antibakteri sedangkan minyak atsiri 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen.  

 

4.1.4 Pengaruh Kunyit dan Jahe Dalam Bentuk Tepung dan Enkapsulasi  Terhadap 
Jumlah Koloni  Salmonella sp.  

 
Dari Tabel 8. diketahui bahwa jumlah koloni Salmonella sp.  pada ayam yang 

menggunakan kunyit dan jahe bentuk tepung (B0) (4,18±0,15 cfu/ml) memiliki jumlah 

lebih besar dibandingkan dengan bentuk enkapsulasi (B1) (4,14±0,20 cfu/ml). Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan enkapsulasi 

terhadap jumlah koloni Salmonella sp. dilakukan analisis sidik ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 13 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Salmonella sp. pada usus halus ayam 



pedaging. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah 

sama. Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi oleh umur ternak, respon 

imunitas, jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan (Samadi, 2006).  

Adanya zat aktif yang terdapat pada kunyit dan jahe tidak secara nyata merubah 

jumlah koloni Salmonella sp. tetapi secara perhitungan jumlah koloni mikroflora usus 

tersebut lebih tinggi pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. Jumlah koloni 

Salmonella sp. pada pakan perlakuan dengan menggunakan kunyit dan jahe bentuk 

tepung yaitu 4,18±0,15 (cfu/ml) dan pada pakan perlakuan dengan menggunakan kunyit 

dan jahe bentuk enkapsulasi sebesar 4,14±0,20 (cfu/ml).  

Penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik 

dalam menurunkan jumlah koloni Salmonella sp. jika dibandingkan dengan penggunaan 

kunyit dan jahe bentuk tepung, meskipun memiliki jumlah koloni yang hampir sama. Hal 

ini disebabkan adanya kandungan zat aktif yang terdapat dalam campuran kunyit dan jahe 

bentuk enkapsulasi lebih banyak dibanding dengan penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

tepung, dimana kandungan zat aktif tersebut kemungkinan rusak akibat oleh pemanasan 

selama proses pengeringan yang menyebabkan turunnya kandungan zat aktif.  

Soewignjo (2009) menyebutkan bahwa kandungan zat aktif  (minyak atsiri, 

kurkumin dan oleoresin) pada kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi memiliki jumlah yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan campuran kunyit dan jahe bentuk tepung. 

Kandungan minyak atsiri pada campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi yaitu 

sebesar 0,34 % dan untuk campuran kunyit dan jahe bentuk tepung lebih rendah yaitu 

sebesar 0,13 %. Untuk kandungan kurkumin pada campuran kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi adalah sebesar 3,16 %, sedangkan pada campuran kunyit dan jahe bentuk 



tepung kandungan kurkumin lebih rendah yaitu sebesar 1,14 %, dan untuk kandungan 

oleoresin pada campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi adalah sebesar 0,40 % 

sedangkan pada campuran kunyit dan jahe bentuk tepung adalah sebesar 0,22 %. 

Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada kunyit dan jahe dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan. Senyawa metabolit sekunder 

tersebut diantaranya adalah golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri 

(Anonimous, 2008). 

 

4.2 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk Tepung 
Dan Enkapsulasi Terhadap Mikroflora Usus  

 
 Jumlah koloni BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli dan Salmonella sp. 

berdasarkan level penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Data Rataan Jumlah Koloni Mikroflora (BAL, Lactobacillus sp., Eschericia coli 
dan Salmonella sp.) menurut Level Penggunan Kunyit dan Jahe (cfu/ml) 

 
Perlakuan 
Bentuk    Level        BAL        Lactobacillus sp.   Eschericia  coli   Salmonella sp. 
 
     L0 8,08 ± 0,31 7,61 ± 0,38       6,52 ± 0,12          6,73 ± 0,09 

    L1 8,22 ± 0,13 7,74 ± 0,63       6,19 ± 0,44          6,75 ± 0,09 
B0     L2 8,26 ± 0,42 7,99 ± 0,96       6,21 ± 0,51          6,75 ± 0,05 

    L3 8,22 ± 0,49      7,92 ± 0,61       6,21 ± 0,46          6,71 ± 0,06 
    L4 8,08 ± 0,17      6,95 ± 0,45       6,15 ± 0,29          6,51 ± 0,49   
                                                                                                                                                        
    L0 8,00 ± 0,20      7,47 ± 0,82       6,45 ± 0,48          6,84 ± 0,01 

                L1 8,09 ± 0,29      8,08 ± 0,32       6,13 ± 0,23          6,79 ± 0,02 
B1     L2 8,49 ± 0,55      8,23 ± 1,09       6,01 ± 0,22          6,78 ± 0,09  
     L3 8,40 ± 0,37      8,35 ± 0,26       6,05 ± 0,43          6,58 ± 0,31 
     L4 8,44 ± 0,14      7,30 ± 1,19       5,78 ± 0,6            6,14 ± 0,54 
 
 
 
 
4.2.1 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                  

Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni BAL 



 
 Dari Tabel 9 diketahui bahwa dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 

(B0) jumlah koloni BAL tertinggi adalah B0L2 (8,260±0,42 cfu/ml) dan yang terendah 

pada perlakuan B0L4 (8,080±0,17 cfu/ml). Jumlah koloni BAL  meningkat dari perlakuan 

B0L0 sampai pada perlakuan B0L2 dan akhirnya menurun dari perlakuan B0L3 sampai 

B0L4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam 

berbagai level terhadap jumlah koloni BAL dilakukan analisis ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa 

penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam berbagai level tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah koloni BAL dalam usus halus. Hal ini 

dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama. Hyden (2000) 

melaporkan bahwa jika pH saluran pencernaan rendah, maka mikroba pathogen tidak 

dapat bertahan hidup sedangkan mikroba non pathogen dapat meningkatkan 

pertumbuhannya. Dalam penelitian ini, pH usus halus berkisar antara 6.11 - 6.93. 

 Berdasarkan Lampiran 6 diketahui bahwa hasil terbaik penggunaan kunyit dan 

jahe bentuk tepung terdapat pada level 0.4 % dibandingkan dengan level 0%, 0,2%, 0,6% 

dan 0,8% yaitu sebesar 8,260±0,42 (cfu log/ml). Semakin tinggi level penggunaan kunyit 

dan jahe bentuk tepung semakin tinggi kandungan zat aktifnya dan level yang paling baik 

terdapat pada level 0,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan zat aktif yang terdapat 

dalam kunyit dan jahe bisa beradaptasi dengan baik dan bekerja secara optimal pada level 

0,4 % sehingga koloni BAL memiliki jumlah paling banyak. Dari hasil penelitian 

Soewignjo (2009) kandungan minyak atsiri  yang terdapat pada kunyit dan jahe dalam 

bentuk tepung sebesar 0,13 %, kandungan kurkumin sebesar 1,14 % dan untuk 

kandungan oleoresin sebesar 0,22 %, sehingga bisa dijelaskan bahwa pada level 0,4 % 



dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung kandungan minyak atsirinya sebesar 

0,05 %, kandungan kurkumin sebesar 0,45 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 

0,08 %. 

  Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) jumlah koloni BAL 

tertinggi hingga terendah yaitu pada perlakuan B1L2 (8,490±0,55 cfu/ml); B1L4 

(8,441±0,14 cfu/ml); B1L3 (8,404±0,37 cfu/ml); B1L1 (8,098±0,29 cfu/ml); dan terendah 

B1L0 (8,006±0,20 cfu/ml). Jumlah koloni BAL  meningkat dari perlakuan B1L0 sampai 

pada perlakuan B1L2 dan menurun dari perlakuan B0L3 dan meningkat kembali pada 

perlakuan  B1L4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi dalam berbagai level terhadap jumlah koloni BAL dilakukan analisis sidik 

ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 10 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

enkapsulasi terhadap jumlah koloni BAL pada usus halus ayam pedaging, hal ini 

dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama terutama 

kandungan karbohidrat dan pati, serta pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan 

jahe. Samadi (2006) menyatakan bahwa penambahan minyak essensial dan sejenisnya 

dalam pakan ternak dapat meningkatkan produktivitas ternak. Peningkatan produksi 

ayam pedaging terjadi melalui penciptaan lingkungan yang serasi bagi perkembangan 

bakteri menguntungkan. 

Berdasarkan Lampiran 6 diketahui bahwa hasil terbaik terdapat pada penggunaan 

kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi pada level 0,4 % dibandingkan dengan level lainnya. 

Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi maka semakin 



tinggi kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,4 %. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa pada level 0,4 % telah mampu meningkatkan jumlah koloni 

bakteri BAL, pada level 0,4 % kandungan zat aktif dalam kunyit dan jahe bisa beradaptasi 

dengan baik dan bekerja secara optimal. Senyawa aktif yang terdapat dalam jahe dan 

kunyit diantaranya adalah minyak atsiri, kurkumin dan oleoresin.  

Soewignjo (2009) menyatakan bahwa kandungan minyak atsiri yang terdapat 

pada kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi sebesar 0,34 %, kandungan kurkumin 

sebesar 3,16 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,40 %,  sehingga bisa dijelaskan 

bahwa pada level 0,4 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk terenkapsulasi 

kandungan minyak atsirinya sebesar 0,13 %, kandungan kurkumin 1,26 % dan 

kandungan oleoresin sebesar 0,16 %. Minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme patogen dan mengoptimalkan pertumbuhan bakteri non pathogen 

(Sinaga, 2009).  

 

4.2.2 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                  
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Lactobacillus sp. 

 
Dari Tabel 9 diketahui bahwa jumlah koloni Lactobacillus sp. tertinggi hingga 

terendah adalah B0L2 (7,993±0,96 cfu/ml); B0,L3 (7,928±0,61 cfu/ml); B0L1 (7,740±0,63 

cfu/ml); B0L0 (7,614±0,38 cfu/ml) dan   B0L4 (6,958±0,45 cfu/ml). Jumlah koloni 

Lactobacillus sp. meningkat dari perlakuan B0L0 sampai pada perlakuan B0L2 dan 

menurun dari perlakuan B0L3 sampai perlakuan  B0L4. Selanjutnya dilakukan analisis 

ragam  untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam 

berbagai level terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp. 



Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam pada Lampiran 11 diketahui 

bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp.. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang 

diberikan antar perlakuan adalah sama terutama kandungan karbohidrat dan pati.  Cartney 

(1997) melaporkan bahwa bakteri Lactobacilllus berperan menjaga kesehatan usus, 

membantu penyerapan makanan, produksi vitamin, dan mencegah pertumbuhan bakteri 

patogen.  

Penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung pada level 0.4 % memberikan hasil 

terbaik dibandingkan dengan level 0 %, 0,2 %, 0,6 % dan 0,8 %. Semakin tinggi level 

penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung maka semakin tinggi kandungan zat aktifnya. 

Perlakuan yang paling baik yaitu dengan level 0,4 %  karena pada level 0.4 % jumlah 

koloni Lactobacillus sp. di ileum mencapai angka tertinggi, hal ini disebabkan karena zat 

aktif pada kunyit dan jahe bisa beradaptasi dengan baik dan bekerja secara optimal. Dari 

hasil penelitian Soewignjo (2009) kandungan minyak atsiri  yang terdapat pada kunyit 

dan jahe dalam bentuk tepung sebesar 0,13 %, kandungan kurkumin sebesar 1,14 % dan 

untuk kandungan oleoresin sebesar 0,22 %,  sehingga bisa dijelaskan bahwa pada level 

0,4 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung kandungan minyak atsirinya 

sebesar 0,05 %, kandungan kurkumin sebesar 0,45 % dan untuk kandungan oleoresin 

sebesar 0,08 %. 

  Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) jumlah koloni 

Lactobacillus sp. mulai dari yang tertinggi sampai terendah adalah B1L3 (8,354±0,25 

cfu/ml); B1L2 (8,234±1,09 cfu/ml); B1L1 (8,089±0,32 cfu/ml); B1L0 (7,.475±0,82 cfu/ml); 

dan B1L4 (7,300±1,18 cfu/ml). Jumlah koloni Lactobacillus sp. meningkat dari perlakuan 



B1L0 sampai pada perlakuan B1L3 dan menurun pada perlakuan  B1L4.  Selanjutnya 

dilakukan analisis sidik ragam untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe 

bentuk enkapsulasi dalam berbagai level terhadap jumlah Lactobacillus sp.  

Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam  pada Lampiran 11 diketahui 

bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah koloni Lactobacillus sp., hal ini disebabkan karena selain jumlah pakan, 

kandungan zat makanan serta strain ayam yang digunakan antar perlakuan adalah sama 

serta pemberian campuran kunyit dan jahe sebagai aditif pakan. Chichlowski et al. (2007) 

melaporkan bahwa Lactobacillus sebagai salah satu bakteri non pathogen dapat 

mencegah penempelan bakteri pathogen seperti Eschericia coli dan Salmonella 

typhimurium pada usus.  

 Penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi pada level 0.6 % memberikan 

hasil terbaik. Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi maka 

semakin tinggi kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,6 

%. Pada level 0.6 % jumlah koloni Lactobacillus sp. di ileum mencapai angka tertinggi, 

hal ini disebabkan karena kandungan zat aktif dalam kunyit dan jahe dapat bekerja secara 

optimal pada level 0,6 %. Dari hasil penelitian Soewignjo (2009) kandungan minyak 

atsiri yang terdapat pada kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi sebesar 0,344 %, 

kandungan kurkumin sebesar 3,16 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,40 %,  

sehingga bisa dijelaskan bahwa pada level 0,6 % dalam penggunaan kunyit dan jahe 

bentuk enkapsulasi kandungan minyak atsirinya sebesar 0,20 %, kurkumin 1,90 % dan 

kandungan oleoresin sebesar 0,24 %. 

 



4.2.3 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                  
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Escherichia coli 

 
Dari Tabel 9 diketahui bahwa jumlah koloni Eschericia coli tertinggi sampai 

terendah adalah B0L0 (6,526±0,12 cfu/ml); B0L3 (6,215±0,46 cfu/ml); B0L2 (6,212±0,51 

cfu/ml); B0L1 (6,194±0,44 cfu/ml) dan B0L4 (6.156±0.29 cfu/ml). Jumlah koloni 

Eschericia coli menurun  dari perlakuan B0L0 sampai pada perlakuan B0L1 dan meningkat 

pada perlakuan B0L2 sampai B0L3, dan menurun kembali pada perlakuan B0L4. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 

dalam berbagai level terhadap jumlah koloni Eschericia coli dilakukan analisis ragam. 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dari penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung  terhadap jumlah koloni Eschericia coli  pada usus halus ayam pedaging. Hal ini 

dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar perlakuan adalah sama serta 

pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan jahe.  Samadi (2006) menyatakan bahwa 

jenis makanan dan antibiotik oral yang diberikan berpengaruh terhadap jumlah dan 

komposisi mikroba. 

Berdasarkan Lampiran 8 diketahui bahwa hasil terbaik terdapat pada penggunaan 

kunyit dan jahe bentuk tepung pada level 0,8 % dibandingkan dengan level 0 %, 0,2 %, 

0,4 %, dan 0,6 %. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penggunaan kunyit dan jahe akan menurunkan jumlah koloni Eschericia coli di ileum, 

hal ini disebabkan karena adanya kandungan zat aktif  dalam jumlah yang lebih banyak 

yang terdapat pada kunyit dan jahe sehingga fungsi dari zat aktif sebagai zat anti bakteri 

dapat bekerja secara optimal. Darwis et al. (1991) menyatakan bahwa sifat anti bakteri 

kunyit terdapat dalam zat kurkumin.   



Dari hasil penelitian Soewignjo (2009) kandungan minyak atsiri  yang terdapat 

pada kunyit dan jahe dalam bentuk tepung sebesar 0,13 %, kandungan kurkumin sebesar 

1,14 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,22 %,  sehingga bisa dijelaskan bahwa 

pada level 0,8 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung kandungan minyak 

atsirinya sebesar 0,10 %, kandungan kurkumin sebesar 0,91 % dan untuk kandungan 

oleoresin sebesar 0,17 %. 

  Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1) jumlah koloni 

Eschericia coli mulai dari yang tertinggi sampai terendah adalah B1L0 (6,456±0,48 

cfu/ml); B1L1 (6,138±0,23 cfu/ml); B1L3 (6,054±0,43 cfu/ml); B1L2 (6,010±0,22 cfu/ml) 

dan  B1L4 (5,782±0,6 cfu/ml). Jumlah koloni Eschericia coli menurun terus dari 

perlakuan B1L0 sampai pada perlakuan B1L4. Selanjutnya diakukan analisis ragam untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe terenkapsulasi dalam berbagai level 

terhadap jumlah kloni  Eschericia coli. 

Dari hasil perhitungan dengan analisis sidik ragam pada Lampiran 12 diketahui 

bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah koloni Eschericia coli. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang 

diberikan antar perlakuan adalah sama serta pemberian aditif pakan berupa kunyit dan 

jahe.  

 Penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi pada level 0.8 % memberikan 

hasil terbaik terhadap jumlah koloni Eschericia coli.  Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan kunyit dan jahe akan menurunkan 

jumlah koloni Escherichia coli di ileum, hal ini disebabkan karena kandungan zat aktif 

yang terdapat pada kunyit dan jahe bentuk terenkapsulasi. Penggunaan kunyit dan jahe 



bentuk enkapsulasi dengan level pemberian 0.8 % mampu menurunkan jumlah koloni 

Eschericia coli di ileum sehingga fungsi zat aktif pada kunyit dan jahe sebagai 

penghambat tumbuhnya bakteri patogen bekerja secara optimal. Rismunandar (1988) 

serta Achyad dan Rasyidah (2000) menyatakan bahwa kurkumin dan minyak atsiri 

mempunyai sifat anti oksidan, anti inflamasi dan anti bakteri. Dengan aktifitas anti 

bakterinya, kunyit dan jahe mampu menekan petumbuhan dan populasi bakteri gram 

negatif.  

Dari hasil penelitian Soewignjo (2009) bahwa kandungan minyak atsiri yang 

terdapat pada kunyit dan jahe dalam bentuk terenkapsulasi sebesar 0,34 %, kandungan 

kurkumin sebesar 3,16 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,40 %,  sehingga bisa 

dijelaskan bahwa pada level 0,8 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi 

kandungan minyak atsirinya sebesar 0,27 %, kandungan kurkumin sebesar 2,53 % dan 

untuk kandungan oleoresin sebesar 0,32 %. 

 

 

 

 4.2.4 Pengaruh Level Penggunaan Kunyit dan Jahe Tersarang Pada Bentuk                      
Tepung dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni Salmonella sp. 

 
 Jumlah koloni Salmonella sp. untuk penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung 

(B0) mulai dari yang tertinggi sampai terendah  adalah B0L1 (6,752±0,09 cfu/ml); B0L2 

(6,750±0,05 cfu/ml); B0L0 (6,737±0,09 cfu/ml); B0L3 (6,718±0,06 cfu/ml); dan  B0L4 

(6,510±0,49 cfu/ml). Jumlah koloni Salmonell sp. meningkat dari perlakuan B0L0 sampai 

pada perlakuan B0L1 dan terus menurun jumlahnya pada perlakuan B0L2 sampai 

perlakuan B0L4. Selanjutnya dilakukan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh 



penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dalam berbagi level terhadap jumlah koloni 

Salmonella sp. 

 Dari hasil perhitungan dengan analisis ragam pada Lampiran 13 diketahui bahwa 

penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

jumlah koloni Salmonella sp. Hal ini dikarenakan komposisi pakan yang diberikan antar 

perlakuan adalah sama serta pemberian aditif pakan yang berupa kunyit dan jahe. Jenis 

makanan dan antibiotik oral yang diberikan dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi 

mikroba (Samadi, 2006).  

Dari Lampiran 9 dapat diketahui bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

tepung pada level 0,8 % memberikan hasil terbaik, meskipun pada tiap level penggunaan 

kunyit dan jahe pada bentuk tepung tidak secara signifikan menurunkan jumlah koloni 

Salmonella sp. Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung maka 

semakin tinggi kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan dengan level 0,8 

%. Penurunan jumlah koloni Salmonella sp. di ileum disebabkan oleh kandungan zat aktif 

dalam campuran kunyit dan jahe yang dapat menghambat pertumbuhannya jumlah koloni 

Salmonella sp. Gugus hidroksil fenolat yang terdapat dalam struktur kurkuminoid 

kemungkinan menyebabkan kurkuminoid mempunyai aktivitas antibakteri (Sinaga, 

2009).  

Dari hasil penelitian Soewignjo (2009) kandungan minyak atsiri  yang terdapat 

pada kunyit dan jahe dalam bentuk tepung sebesar 0,13%, kandungan kurkumin sebesar 

1,14 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,22 %,  sehingga bisa dijelaskan bahwa 

pada level 0,8 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung kandungan minyak 



atsirinya sebesar 0,10 %, kandungan kurkumin sebesar 0,91 % dan untuk kandungan 

oleoresin sebesar 0,17 %. 

  Pada penggunaan kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi (B1)  dalam Tabel 9 

menunjukkan bahwa jumlah koloni Salmonella sp. mulai dari yang tertinggi sampai 

terendah adalah B1L0 (6,843±0,01 cfu/ml); B1L1 (6,793±0,02 cfu/ml); B0L2 (6,785±0,09 

cfu/ml); B1L3 (6,586±0,31 cfu/ml) dan B1L4 (6,142±0,54 cfu/ml). Jumlah koloni 

Salmonell sp. terus mengalami penurunan dari perlakuan B1L0 sampai pada perlakuan 

B1L4. Selanjutnya uintuk mengetahui pengaruh penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi dalam berbagai level terhadap jumlah koloni  Salmonella sp. dilakukan 

analisis ragam. 

Dari hasil perhitungan dengan analisis ragam pada Lampiran 13 diketahui bahwa 

penggunaan kunyit dan jahe terenkapsulasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

jumlah koloni Salmonella sp. Hal ini dikarenakan kandungan zat makanan dalam pakan 

yang diberikan antar perlakuan adalah sama serta pemberian aditif pakan yang berupa 

kunyit dan jahe. Samadi (2006) menyatakan jenis pakan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi mikroba. 

Dari Lampiran 9 dapat diketahui bahwa penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi pada tiap level secara signifikan dapat menurunkan jumlah bakteri 

Salmonella sp. Pada level 0,8 % memberikan hasil terbaik karena pada level 0,8% jumlah 

koloni Salmonella sp. di ileum mencapai angka terendah, sehingga jumlah bakteri 

patogen dalam usus berkurang. Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

enkapsulasi maka semakin tinggi kandungan zat aktifnya, dan yang paling baik perlakuan 

dengan level 0,8 %. Penurunan jumlah koloni Salmonella sp. di ileum disebabkan oleh 



kandungan zat aktif dalam campuran kunyit dan jahe yang dapat menghambat bakteri 

patogen. Menurut Ajizah (2004) bahwa minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan 

dan mematikan bakteri patogen.  

Dari hasil penelitian Soewignjo (2009) bahwa kandungan minyak atsiri yang 

terdapat pada kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi sebesar 0,34 %, kandungan 

kurkumin sebesar 3,16 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,40 %,  sehingga bisa 

dijelaskan bahwa pada level 0,8 % dalam penggunaan kunyit dan jahe bentuk 

terenkapsulasi kandungan minyak atsirinya sebesar 0,27 %, kandungan kurkumin sebesar 

2,53 % dan untuk kandungan oleoresin sebesar 0,32 %. Kandungan zat aktif yang ada 

dalam campuran kunyit dan jahe bentuk enkapsulasi dapat menghambat bakteri 

Salmonella sp. secara signifikan sedangkan pada tepung campuran jahe dan kunyit dapat 

menghambat bakteri Salmonella sp namun tidak seefektif campuran kunyit dan jahe 

bentuk enkapsulasi. 

 

 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penggunaan kunyit dan jahe bentuk terenkapsulasi memberikan hasil yang sedikit 

lebih baik dibandingkan pemberian kunyit dan jahe dalam bentuk tepung terhadap 

mikroflora usus ayam pedaging. 



2. Level penggunaan kunyit dan jahe bentuk tepung dan terenkapsulasi 0.8% dan 

memberikan hasil yang terbaik dalam menurunkan bakteri pathogen dalam usus 

ayam pedaging.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam pakan penggunaan kunyit dan jahe 

dalam bentuk terenkapsulasi pada level 0.8% untuk meningkatkan produksi ayam 

pedaging. 
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Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ekor) Ayam Pedaging Umur  1 Hari 

yang Digunakan Selama Penelitian 

Ayam Perlakuan BB (g) (x - x�) (x - x�)² 

TEPUNG 
(B0)     

 

B0L1 42,10 -3,05 9,30 
 44,3 -0,85 0,72 
 42,1 -3,05 9,30 
 52 6,85 46,93 

B0L2 44,8 -0,35 0,12 
 49 3,85 14,83 



 44,6 -0,55 0,30 
 44,9 -0,25 0,06 

B0L3 44,2 -0,95 0,90 
 49,9 4,75 22,57 
 42,4 -2,75 7,56 
 44,8 -0,35 0,12 

B0L4 40,2 -4,95 24,50 
 44,1 -1,05 1,10 
 47,7 2,55 6,51 
 36,4 -8,75 76,55 

B1L1 39,8 -5,35 28,62 
 48,2 3,05 9,31 
 51 5,85 34,23 
 39,4 -5,75 33,06 

P1U2 41,8 -3,35 11,22 
 45,5 0,35 0,12 
 41,5 -3,65 13,32 
 37 -8,15 66,41 

P1U3 43,4 -1,75 3,06 
 42,8 -2,35 5,52 
 43,8 -1,35 1,82 
 42,9 -2,25 5,06 

B1L4 38,7 -6,45 41,59 
 45,1 -0,05 0,00 
 48,2 3,05 9,31 
 46 0,85 0,72 

B2L1 49,9 4,75 22,57 
 43,9 -1,25 1,56 
 47,6 2,45 6,01 
 46,6 1,45 2,10 

B2L2 42,6 -2,55 6,50 
 40,7 -4,45 19,80 
 43,5 -1,65 2,72 
 50,3 5,15 26,53 

B2L3 40,2 -4,95 24,50 
 47,3 2,15 4,63 
 47,5 2,35 5,53 
 44,5 -0,65 0,42 

B2L4 42,9 -2,25 5,06 



 43,4 -1,75 3,06 
 49,2 4,05 16,41 
 44,5 -0,65 0,42 

B3L1 38,9 -6,25 39,05 
 44,4 -0,75 0,56 
 47,6 2,45 6,01 
 43,7 -1,45 2,10 

B3L2 50,8 5,65 31,93 
 43,5 -1,65 2,72 
 40 -5,15 26,52 
 49,4 4,25 18,07 

B3L3 50,7 5,55 30,81 
 45,8 0,65 0,42 
 49,1 3,95 15,61 
 54,2 9,05 81,91 

B3L4 44,3 -0,85 0,72 
 49,4 4,25 18,07 
 36,7 -8,45 71,39 
 46,3 1,15 1,32 

B4L1 45 -0,15 0,02 
 39,4 -5,75 33,06 
 47,7 2,55 6,51 
 42,8 -2,35 5,52 

B4L2 49 3,85 14,83 
 44,3 -0,85 0,72 
 44,4 -0,75 0,56 
 43,3 -1,85 3,42 

B4L3 45 -0,15 0,02 
 49,5 4,35 18,93 
 45,4 0,25 0,06 
 42,4 -2,75 7,56 

B4L4 42,5 -2,65 7,02 
 47,7 2,55 6,51 
 43,7 -1,45 2,10 
 44,4 -0,75 0,56 

 
ENKAPSULASI 

(B1)     

 B0L1 44,3 -0,85 0,72 
 45,6 0,45 0,20 



 42,6 -2,55 6,50 
 40,2 -4,95 24,50 

B0L2 55,3 10,15 103,04 
 42,5 -2,65 7,02 
 47,5 2,35 5,53 
 39,8 -5,35 28,62 

B0L3 45,9 0,75 0,56 
 38,4 -6,75 45,55 
 43,5 -1,65 2,72 
 48,5 3,35 11,23 

B0L4 42,9 -2,25 5,06 
 37 -8,15 66,41 
 44,5 -0,65 0,42 
 52 6,85 46,93 

B1L1 40,5 -4,65 21,62 
 43,6 -1,55 2,40 
 46,9 1,75 3,06 
 41,7 -3,45 11,90 

P1U2 48,8 3,65 13,33 
 44,8 -0,35 0,12 
 44,3 -0,85 0,72 
 46,2 1,05 1,10 

P1U3 55,6 10,45 109,22 
 47,5 2,35 5,53 
 42 -3,15 9,92 
 45,8 0,65 0,42 

B1L4 51,7 6,55 42,91 
 46,9 1,75 3,06 
 42,9 -2,25 5,06 
 45,1 -0,05 0,00 

B2L1 44,4 -0,75 0,56 
 40,9 -4,25 18,06 
 42,5 -2,65 7,02 
 52,7 7,55 57,01 

B2L2 44 -1,15 1,32 
 40 -5,15 26,52 
 41,3 -3,85 14,82 
 43,9 -1,25 1,56 

B2L3 48 2,85 8,13 



 43,9 -1,25 1,56 
 47,3 2,15 4,63 
 48,2 3,05 9,31 

B2B4 55,2 10,05 101,02 
 54 8,85 78,33 
 43,5 -1,65 2,72 
 48,5 3,35 11,23 

B3L1 43,7 -1,45 2,10 
 45,4 0,25 0,06 
 41,9 -3,25 10,56 
 49,1 3,95 15,61 

B3L2 47 1,85 3,42 
 43,6 -1,55 2,40 
 42,4 -2,75 7,56 
 45,9 0,75 0,56 

B3L3 38,3 -6,85 46,91 
 39,1 -6,05 36,59 
 38,7 -6,45 41,59 
 44,9 -0,25 0,06 

B3L4 44,9 -0,25 0,06 
 50,9 5,75 33,07 
 45,8 0,65 0,42 
 46 0,85 0,72 

B4L1 48,3 3,15 9,93 
 46,9 1,75 3,06 
 52 6,85 46,93 
 44,5 -0,65 0,42 

B4L2 48 2,85 8,13 
 42,4 -2,75 7,56 
 37 -8,15 66,41 
 49,8 4,65 21,63 

B4L3 48,9 3,75 14,07 
 45,7 0,55 0,30 
 48 2,85 8,13 
 52,9 7,75 60,07 

B4L4 44,4 -0,75 0,56 
 48 2,85 8,13 
 46,7 1,55 2,40 
 45,2 0,05 0,003 

Jumlah 7223,90   2475,76 



Rataan 45,15     
SD  3,96   

 

SD = ���������
	�
  

 = ������

��  

 = 3,96 

 
Koefisien Keragaman (KK) 

    SD 
KK  =         × 100% 
      X 
 
 = �������
� �� ���� 

 = 8,77 % 

Kesimpulan : Nilai koefisien keragaman (KK) di bawah 10 % menunjukkan bobot badan 
ayam pedaging relatif homogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Proses Enkapsulasi Kunyit dan Jahe 
 



 
 
 
 
 

Kunyit Jahe 

Dicuci 

Disaring 

Diekstrak 

dengan juicer 

Diekstrak 

dengan juicer 

Dicuci 

Disaring 

Dicampur (1:1) 

Dispray drier 

Dihomogenkan 

Serbuk kunyit 
dan jahe 

terenkapsulasi 
Aditif 
pakan 

Enkapsulan 10 % dari 
campuran kunyit dan 
jahe: 
- 75% Maltodekstrin 
- 25% kasein 
 

BHT 
0,075% 



Lampiran 3. Proses Pembuatan Tepung Kunyit dan Jahe  

Kunyit   Jahe 

 

 

Dibersihkan 

 

Dicuci 

 

Dirajang/dipotong 

 

Dikeringkan dengan matahari 

 

 

Digiling  

 

                      Tepung kunyit                                          Tepung jahe 

                                                

 

Bahan Pakan Tambahan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lampiran 4. Alur Penelitian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ayam dipotong  

Di ambil organ dalam  (ileum 3cm) 

Diambil digesta usus  

Ditimbang 1 gr 

Penanaman mikroba  
usus  

Diencerkan dengan  
9 ml pepton 

Inkubasi   

BAL 
37 0C selama  2 hari 

Lactobacillus sp 
37 0C selama  2 hari 
 

Escherichia coli 
44 0C selama 1 hari 

Salmonella sp 
44 0C selama 1 hari 



 
 
 
 
Lampiran 5. Prosedur Pengujian TPC dengan Metode Pour Plate 
         (Fardiaz, 1993)  
 
 Pengujian TPC (Total Plate Count) jumlah sel terdiri dari beberapa tahap yaitu 

pembuatan media agar, pembuatan media pengencer, sterilisasi alat dan bahan, 

penyediaan inokulum dan perhitungan jumlah mikroorganisme. 

1. Pembuatan media agar (Na-agar), media agar yang digunakan adalah MRS, 

EMB, SS dan LS. 

• Media MRS (Mann Rogosa Sarpe) : bahan sebanyak 31 gram dilarutkan 

kedalam 500 ml aquades kemudian dicampur sampai homogen dengan 

menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan ke dalam erlenmeyer  250 

ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, selanjutnya 

disterilisasi dengan autoclave pada suhu 1210C, tekanan 1,5 atmosfer 

selama 15 menit. 

• Media SS (Salmonella shingela) : bahan sebanyak 24 gram dilarutkan 

dalam 400 ml aquades kemudian dicampur sampai homogen dengan 

menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan ke dalam erlenmeyer  250 

ml, ditutup dengan kapas dan dimasukkan ke dalam waterbath kira-kira 30 

menit, kemudian dibungkus dengan kerts kraft dan  disterilisasi dengan 

autoclave pada suhu 1210C, tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 

• Media EMB (Eosin Methylene Blue Agar) : bahan sebanyak 20 gram 

dilarutkan dalam 500 ml aquades kemudian dicampur sampai homogen 

dengan menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan ke dalam erlenmeyer  

Penghitungan jumlah koloni 



250 ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft. 

Selanjutnya disterilisasi dengan autoclave pada suhu 1210C, tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

• Media LS (Lactobacillus Selective) : bahan sebanyak 37,15 gram yang 

terdiri dari tripton 5 gram, lab lamco 2, gram, soya pepton 2,5, yeast 

extract 2,5 gram, glukosa 10 gram, Nacl 2,5 gram, Leysein nol 0,15 gram, 

agar 7 gram dan susu skim 5 gram dan bahan-bahan tersebut dilarutkan 

dalam 500 ml aquades kemudian dicampur sampai homogen dengan 

menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan ke dalam 2 buah erlenmeyer  

250 ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft 

kemudian disterilisasi dengan autoclave  selama 15 menit pada suhu 

1210C.  

2. Pembuatan Larutan Pengancer 

Larutan peptone dengan melarutkan 1 gram peptone dalam 1 liter aquades, 

sehingga terbentuk larutan 0,1%. Selanjutnya dimasukkan dalam tabung 

reaksi sebanyak 9 ml dengan menggunakan pipet volum sebanyak 10 ml. 

Tabung reaksi ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 

kemudian distrelisasi dengan autoclave pada suhu 1210C dan tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

3. Sterilisasi Alat dan Media 

Sterilisasi alat dan bahan dilakukan dengan cara basah, yaitu dengan 

memasukkan alat-alat dan bahan ke dalam autoclave pada suhu 1210C dan 

tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 



 

 

4. Penyediaan dan Penanaman Sampel  

Penyediaan dan penanaman sampel dilakukan dengan cara aseptic. 

Penyediaan sampel isi ileum dilakukan dengan metode pengenceran. 

• Pengenceran 10-1 dibuat dengan cara memindahkan sampel cair larutan isi 

ileum 1 ml ke dalam tabung reaksi pertama yang  berisi 9 ml peptone 0,1% 

kemudian distirer sampai homogen. 

•  Pengenceran 10-2 dibuat dengan cara memindahkan 1 ml larutan dari 

pengenceran 10-1 ke dalam tabung reaksi kedua yang  berisi 9 ml peptone 

0,1% hingga pengenceran 10-11. Semua tabung reaksi dikocok sampai 

homogen. 

Penanaman dilakukan dengan cara mengambil sampel larutan sebanyak 1 ml 

dengan menggunakan pipet mikro dari tiap-tiap tabung pengenceran ke 

masing-masing 2 cawan petri. Selanjutnya masing-masing pengenceran 

dituangi media agar sesuai dengan jenis bakteri yang diuji. Media MRS untuk 

uji BAL, media LS untuk uji Lactobacillus sp, media EMB untuk uji Eshericia 

coli dan media SS untuk uji Salmonella. Kemudian diputar agar sampel 

didalam media dapat menyebar. Setelah beku diinkubasi pada suhu 37 0C 

selam 72 jam dengan posisi cawan terbalik. 

5. Cara Menghitung Jumlah Koloni Bakteri  



Koloni yang tumbuh setelah inkubasi dihitung secara keseluruhan dengan 

menggunakan Stuart Scientific Colony Counter. Jumlah koloni masuk dalam 

perhitungan antara 30 sampai 300 koloni. 

Jumlah bakteri per ml diperoleh dengan cara mengalikan jumlah koloni per 

cawan dengan faktor pengenceran. Pengenceran yang menghasilkan kurang 

dari 30 koloni, hanya penganceran terendah yang dihitung. Jumlah koloni 

yang lebih dari 300 koloni maka pengenceran tertinggi yang dihitung. Dua 

tingkat pengenceran menghasilkan koloni denagn jumlah antara 30 sampai 

300 koloni, maka yang dihitung adalah rata-rata kedua nilai pengenceran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6. Data Jumlah Koloni BAL  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis pakan Perlakuan Ulangan 
1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 2,66 x 108 1,90 x 108 6,40 x 107 7,00 x 107 
L1 1,74 x 108 1,40 x 108 1,32 x 108 2,50 x 108 
L2 1,72 x 108 2,60 x 108 5,00 x 107 4,90 x 108 
L3 5,31 x 108 3,80 x 108 6,80 x 107 6,00 x 107 
L4 1,45 x 108 1,80 x 108 7,30 x 107 1,10 x 108 

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 1,30 x 108 8,00 x 107 6,00 x 107 1,70 x 108 
L1 1,17 x 108 5,00 x 107 1,84 x 108 2,30 x 108 
L2 7,70 x 107 1,50 x 108 6,80 x 108 1,16 x 109 
L3 1,54 x 108 1,00 x 108 5,37 x 108 5,00 x 108 
L4 2,14 x 108 3,10 x 108 2,09 x 108 4,20 x 108 



 

 

 

 

 

Lampiran 7. Data Jumlah Koloni Lactobacillus sp. 
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Jenis pakan Perlakuan Ulangan 
1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 6,65 x 107 1,10 x 109 2,30 x 107 1,70 x 107 
L1 3,90 x 107 1,40 x 108 4,40 x 108 3,80 x 107 
L2 8,00 x 106 3,00 x 107 4,44 x 108 8,80 x 108 
L3 4,70 x 108 1,58 x 108 2,30 x 107 3,00 x 107 
L4 1,45 x 108 1,80 x 108 7,30 x 107 1,10 x 108 

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 2,00 x 106 1,20 x 108 3,30 x 107 1,00 x 108 
L1 8,00 x 107 3,70 x 108 9,00 x 107 8,50 x 107 
L2 1,60 x 108 1,23 x 109 5,00 x 106 8,80 x 108 
L3 2,14 x 108 1,00 x 108 3,29 x 108 3,70 x 108 
L4 1,00 x 106 2,80 x 108 4,00 x 106 1,42 x 108 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Data Jumlah Koloni Eschericia coli 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Jenis pakan Perlakuan Ulangan 
1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 180,75 x 102 96,85 x 102 112,35 x 102 104,60 x 102 
L1 17,30 x 102 160,00 x 102 88,65 x 102 124,33 x 102 
L2 28,30 x 102 112,00 x 102 32,00 x 102 335,00 x 102 
L3 95,90 x 102 175,60 x 102 16,20 x 102 126,00 x 102 
L4 28,40 x 102 68,00 x 102 98,50 x 102 129,00 x 102 

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 188,50 x 102 173,00 x 102 20,70 x 102 204,00 x 102 
L1 48,00 x 102 53,00 x 102 150,00 x 102 58,00 x 102 
L2 93,73 x 102 66,35 x 102 60,86 x 102 28,00 x 102 
L3 68,73 x 102 123,00 x 102 14,45 x 102 112,00 x 102 
L4 92,10 x 102 176,00 x 102 8,20 x 102 21,4 x 102  



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. Data Jumlah Koloni Salmonella sp. 

 

 

 

 

Jenis pakan Perlakuan Ulangan 
1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 155,26 x 102 129,76 x 102 162,68 x 102 213,00 x 102 
L1 153,75 x 102 213,00 x 102 173,50 x 102 134,00 x 102 
L2 150,00 x 102 171,00 x 102 151,25 x 102 192,88 x 102 
L3 172,75 x 102 168,50 x 102 129,00 x 102 166,00 x 102 
L4 24,00 x 102 124,00 x 102 211,50 x 102 299,00 x 102 

Enkapsulasi L0 189,25 x 102 190,00 x 102 181,13 x 102 196,63 x 102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B1) L1 190,50 x 102 168,00 x 102 170,75 x 102 175,94 x 102 
L2 181,00 x 102 181,63 x 102 131,63 x 102 212,00 x 102 
L3 58,88  x 102 309,00 x 102 95,25 x 102 168,00 x 102 
L4 24,30 x 102 195,00 x 102 22,50 x 102 213,00 x 102 



Lampiran 10. Analisis Statistik untuk Jumlah Koloni BAL (cfu/ml) 
 
Standart deviasi 

 

  Sd = ���������
��
  

 
Faktor koreksi 
 

FK = ������ � ������ ��!"�� #�
����	

 

      =  
��������
�����   

      =  2710.88 
 
Jumlah kuadrat total  
 
JKT = � � � $%&'()*
(+*
(,*
 2 - FK 

= ( 8.1142 + ...... + 8.0412 ) – 2710.88 
= 4.446 
 

Jumlah kuadrat bentuk 
 

JKBentuk  = 
� -� � .,+)�� /!

�

0�� �– FK  

       = 
������1
��������2�� 3�2710.88 
      =  0.1398 
 
 

Jenis pakan Perlakuan Ulangan Total Rataan SD 1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 8.425 8.279 7.806 7.845 32.355 8.089 0.31017 
L1 8.241 8.146 8.121 8.398 32.905 8.226 0.12552 
L2 8.236 8.415 7.699 8.690 33.040 8.260 0.41803 
L3 8.725 8.580 7.833 7.778 32.916 8.229 0.49316 
L4 8.161 8.255 7.863 8.041 32.321 8.080 0.1691 
Total  41.788 41.675 39.321 40.752 163.537   

Enkapsulasi 
(B1) 

L0   8.114 7.903 7.778 8.230 32.025 8.006 0.20366 
L1   8.068 7.699 8.265 8.362 32.394 8.098 0.29298 
L2   7.886 8.176 8.833 9.064 33.959 8.490 0.55108 
L3   8.188 8.000 8.730 8.699 33.616 8.404 0.36667 
L4   8.330 8.491 8.320 8.623 33.764 8.441 0.14433 
Total  40.586 40.269 41.926 42.978 165.759 8.006 0.20366 

      329.295   



Jumlah kuadrat perlakuan  
 

JK (L-tepung) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – �� � .�,+�)������� ��
0��   

 = �������1�4����1�����
�
� 3�
��������2��  

 = 0.1167 
 

JK (L-enkapsulasi) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – 
�� � .�,+�)������� ��

0��   

         = ���5���1���4�1�������
� 3�
��������2��  

         = 0.7549 
 
Analisis Ragam Persentasase Koloni BAL 
 

SK db JK KT Fhitung F Tabel 
F 0,05 F 0,01 

Bentuk  1 0.1398 0.1398 1.2832 4.17 7.56 
( L-Bentuk) 8 0.8716 0.10895 0.9517 2.27 3.17 
Galat  30 3.4346 0.11448    
Total  39      
Keterangan : F hit < F5 % dan F 1% berarti bentuk tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda  nyata terhadap jumlah BAL. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 11. Analisis Statistik untuk Jumlah Koloni Lactobacillus sp. (cfu/ml) 
 

 
Standart deviasi 
 

  Sd = ���������
��
  

 
Faktor koreksi 
 

FK = 
�� � �!���! ��!"�� #

(�0��  

      = �
5��������   
      = 2413.934 
 
Jumlah kuadrat total  
 
JKT = � � � $%&'()*
(+*
(,*
 2 - FK 

= (6.3012 + ...... + 7.3012 ) – 2413.934 
= 23.437 
 
 

Jumlah kuadrat bentuk 
 

JKBentuk  = 
� -� � .,+)�� /!

�

0�� �– FK  

       = 
��65�1
�����5���2�� 3�2413.934 
      =  0.5977 

Jenis pakan Perlakuan Ulangan Total Rataan SD 1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 7.823 8.041 7.362 7.23 30.456 7.614 0.382 
L1 7.591 7.146 8.643 7.580 30.960 7.740 0.637 
L2 6.903 7.477 8.647 8.944 31.971 7.993 0.964 
L3 8.672 8.199 7.362 7.477 31.710 7.928 0.619 
L4 6.301 7.041 7.190 7.301 27.833 6.958 0.451 
Total  37.290 37.904 39.204 38.532 152.930   

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 6.301 8.079 7.519 8.000 29.899 7.475 0.820 
L1 7.903 8.568 7.954 7.929 32.354 8.089 0.320 
L2 8.204 9.090 6.699 8.944 32.937 8.234 1.095 
L3 8.331 8.000 8.517 8.568 33.416 8.354 0.257 
L4 6.000 8.447 6.602 8.152 29.201 7.300 1.186 
Total  36.739 42.184 37.291 41.593 157.807   

      310.737   



 
 

Jumlah kuadrat perlakuan  
 

JK (L-tepung) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – �� � .�,+�)������� ��
0��   

 = �5�����1�4����1��6���
� 3�
�����5���2��  

 = 2.7293 
 

JK (L-enkapsulasi) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – �� � .�,+�)������� ��
0��   

        = ���6���1���4�1�����5
�
� 3�
��65���2��  

        = 3,5728 
 
Analisis Ragam Persentase Lactobacillus sp. 
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 0.5977 0.5977 0.7587 4.17 7.56 
( L-Bentuk) 8 6.3021 0.7878 1.4269 2.27 3.17 
Galat  30 16.5372 0.5512    
Total  39      
Keterangan : F hit <F5 % dan F 1% berarti bentuk tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap jumlah Lactobacillus sp. 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lampiran 12. Analisis Statistik untuk Jumlah Koloni Escherichia coli (cfu/ml) 
 
 
Standart deviasi  
 

  Sd = ���������
��
  

 
Faktor koreksi 
 

FK = 
�� � �!���! ��!"�� #

(�0��  

      = 

�������
�����   

        = 595.637 
 
Jumlah kuadrat total  
 
JKT = � � � $%&'()*
(+*
(,*
 2 - FK 

= ( 4.2752 + ...... + 4.1112 ) – 595.637 
= 5.543 
 
 

Jumlah kuadrat bentuk 
 

JKBentuk  = 
� -� � .,+)�� /!

�

0�� �– FK  

Jenis pakan Perlakuan Ulangan Total Rataan SD 1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 4.257 3.986 4.051 4.020 16.314 6.526 0.12 
L1 3.238 4.204 3.948 4.095 15.485 6.194 0.44 
L2 3.452 4.049 3.505 4.525 15.531 6.212 0.51 
L3 3.982 4.245 3.210 4.100 15.537 6.215 0.46 
L4 3.453 3.833 3.993 4.111 15.390 6.156 0.29 
Total  18.382 20.317 18.707 20.851 78.257   

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 4.275 4.238 3.316 4.310 16.139 6.456 0.48 
L1 3.681 3.724 4.176 3.763 15.344 6.138 0.23 
L2 3.972 3.822 3.784 3.447 15.025 6.010 0.22 
L3 3.837 4.090 3.160 4.049 15.136 6.054 0.43 
L4 3.964 4.246 2.914 3.330 14.454 5.782 0.6 
Total  19.729 20.120 17.350 18.899 76.098   

      154.355   



 = 
��5�6�16����

��2�� 3787�9:;�
=  0.1162 
 

Jumlah kuadrat perlakuan  
 

JK (L-tepung) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – 
�� � .�,+�)������� ��

0��   

 = 

���
��1�4����1
����5�

� 3�6������2��  
 = 0.1407 
 

JK (L-enkapsulasi) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – 
�� � .�,+�)������� ��

0��   

        = 

��
���1���4�1�
������

� 3���5�6������  
         = 0.3729 
 
Analisis Ragam Persentase Escherichia coli 
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 0.1162 0.1162 1.8099 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 0.5136 0.0642 0.3919 2,27 3,17 
Galat  30 4.9132 0.1638    
Total  39 5.543     
Keterangan : F hit <F5 % dan 1% berarti bentuk tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap jumlah Escherichia coli. 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Lampiran 13. Analisis Statistik untuk Jumlah Koloni Salmonella sp .(cfu/ml) 
 
 
Standart deviasi 
 

  Sd = ���������
��
  

 
Faktor koreksi 
 

FK = 
�� � �!���! ��!"�� #

(�0��  

      = 
������������   
        = 693.381 
 
Jumlah kuadrat total  
 
JKT = � � � $%&'()*
(+*
(,*
 2 - FK 

= ( 4.2772 + ...... + 4.4762 ) – 693.381 
= 2.578 
 

Jumlah kuadrat bentuk 
 

JKBentuk  = 
� -� � .,+)�� /!

�

0�� �– FK  

Jenis pakan Perlakuan Ulangan Total Rataan SD 1 2 3 4 

Tepung 
(B0) 

L0 4.277 4.279 4.258 4.294 17.108 6.843 0.01476 
L1 4.280 4.225 4.232 4.245 16.982 6.793 0.02445 
L2 4.258 4.259 4.119 4.326 16.962 6.785 0.08703 
L3 3.770 4.490 3.979 4.225 16.464 6.586 0.31104 
L4 3.386 4.290 3.352 4.328 15.356 6.142 0.54311 
Total  19.971 21.543 19.940 21.418 82.872   

Enkapsulasi 
(B1) 

L0 4.191 4.113 4.211 4.328 16.843 6.737 0.08887 
L1 4.187 4.328 4.239 4.127 16.881 6.752 0.08517 
L2 4.176 4.233 4.180 4.285 16.874 6.750 0.05138 
L3 4.237 4.227 4.111 4.220 16.795 6.718 0.05891 
L4 3.380 4.093 4.325 4.476 16.274 6.510 0.48528 
Total  20.171 20.994 21.066 21.436 83.667   

      166.539   



 = 6��6��16�������2�� 3�693.381 
=  0.01575 
 
 
 

Jumlah kuadrat perlakuan  
 

JK (L-tepung) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – �� � .�,+�)������� ��
0��   

 = 
��6���1�4����1
�����
� 3�6�������2��  

 = 0.06713 
 

JK (L-enkapsulasi) = 
� �� .�,+�)������� ��

�  – �� � .�,+�)������� ��
0��   

        = 
�
56�1���4�1�
������
� 3�6��6�������  

        = 0,52443 
 
Analisis Ragam Persentase Salmonella sp. 
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 0.01575 0.01575 0.2131 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 0.5912 0,0739 1.1248 2,27 3,17 
Galat  30 1.971 0.0657    
Total  39 2.578     
Keterangan : F hit <F5 % dan 1% berarti bentuk tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap jumlah Salmonella sp. 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


