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EFFECT OF PHYTOBIOTIC BETWEEN GARLIC  
(Allium sativum) AND “MENIRAN” (Phyllanthus niruri L.) 

WITH AND WITHOUT ENCAPSULATION AS FEED 
ADDITIVE ON BROILER INTESTINAL 

CHARACTERISTICS 
 

ABSTRACT 
 

Anang Mursalin1, Eko Widodo2 and Irfan H.Djunaidi3 

 

 The experiment was intended to investigate effect 
phytobiotic of garlic (Allium sativum) and “meniran”  
(Phyllanthus niruri L.)  with and without encapsulation as feed 
additive on intestinal pH, viscosity, number and length of villi. 
Meniran is medicinal herbal plant and it has bioactivies such 
as lignans, flavonoid and phyllanthin. This research  located  
in Sumber Sekar Laboratory Dau Malang. The materials were 
192 Day Old Chicks (DOC) of Lohmann MB Platinum. The 
method was experiment in Nested Completely Randomized 
Design with 2 main treatments and 8 sub treatments consisting 
of 4 treatments without encapsulation and 4 treatment with 
encapsulation (levels 0%, 0.4%, 0.8%, and 1.2%), each sub 
treatment was repeated 3 times. If there were significant 
influent it would be tested by using Duncan’s Multiple Range 
Test. 
 The result of this research form phytobiotic between 
garlic (Allium sativum) and “meniran” (Phyllanthus niruri L.) 
with and without encapsulation showed effect same to 
intestinal characteristics. Whereas the best phytobiotic 
between garlic (Allium sativum) and “meniran” (Phyllanthus 
niruri L.) for broiler feed was in without encapsulation at level 
0.8% and encapsulation level 1.2%. It is recommended to add 
phytobiotic without encapsulation 0.8% in feed to improve 
broiler intestinal characteristics. 
Key words: garlic, meniran, encapsulation and broiler 
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RINGKASAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 
sampai 1 Mei 2012 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 
DAU Malang. Penelitian ini memiliki latar belakang 
penggantian feed additive berupa antibiotik dengan fitobiotik 
dari campuran bawang putih dan meniran untuk meningkatkan 
absorbsi zat makanan dalam saluran pencernaan selain itu 
bertujuan untuk keamanan pangan asal ternak karena 
penggunaan antibiotik meninggalkan residu yang tidak aman 
bagi kesehatan tubuh manusia yang mengkonsumsinya. 
Analisis kandungan zat makanan dilakukan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya dan untuk pengujian jumlah dan panjang vili 
dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 
Malang dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) 
Brawijaya Malang, dan untuk pengujian pH dan viskositas 
dilakukan di Laboratorium Universitas Muhammadiyah 
Malang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan bentuk dan level fitobiotik tanpa 
enkapsulasi  dan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap 
karakteristik usus ayam pedaging meliputi pH, viskositas, 
jumlah dan panjang vili dari usus halus. 
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ayam pedaging strain Lohmann MB Platinum sebanyak 192 
ekor dan dipelihara selama 35 hari, bahan pakan di dapat di 
Malang. Metode dalam penelitian ini adalah percobaan lapang 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola 
Tersarang menggunakan 2 perlakuan utama dengan 8 
perlakuan dan 3 ulangan. Apabila dari perhitungan terdapat 
perlakuan signifikan (nyata), maka akan dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan’s. Variabel yang diamati adalah 
pH, viskositas, jumlah dan panjang vili usus halus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
berbagai bentuk fitobiotik campuran bawang putih dan 
meniran secara statistik memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata (P>0,05) terhadap pH, viskositas, jumlah dan 
panjang vili ileum usus halus. Penggunaan berbagai level 
fitobiotik campuran bawang putih dan meniran secara statistik 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
viskositas dan panjang vili dari ileum, tetapi memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap pH dan 
jumlah vili ileum. pH ileum terendah terdapat pada perlakuan 
B1L1 (6,45±0,26), dan pH ileum tertinggi terdapat pada B2L1 
(6,60±0,28). Viskositas digesta ileum terendah terdapat pada 
perlakuan B2L2 (2,87±0,12), dan viskositas digesta ileum 
tertinggi terdapat pada B2L₀ (6,40±0,10). Jumlah vili ileum 
terendah terdapat pada perlakuan B2L₀ (101,7±17,50), dan 
jumlah vili ileum tertinggi terdapat pada B2L3 (132,7±12,10). 
Panjang vili ileum terendah terdapat pada perlakuan B1L₀ 
(444,6±35,10), dan panjang vili ileum tertinggi terdapat pada 
B2L3 (647,9±63,91). 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan fitobiotik campuran bawang putih dan meniran 
dalam bentuk enkapsulasi dan tanpa enkapsulasi memberikan 
pengaruh yang sama baiknya terhadap karakteristik usus halus. 
Sedangkan pada level pemberian campuran bawang putih  dan 
meniran memberikan hasil terbaik terhadap karakteristik usus 
ayam pedaging yaitu level 0,8% pada tanpa enkapsulasi dan 
level 1,2% pada enkapsulasi. Disarankan penambahan 
fitobiotik campuran bawang putih dan meniran tanpa 
enkapsulasi level 0,8% dalam pakan untuk memperbaiki 
karakteristik usus ayam pedaging. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Ayam pedaging sebagai jenis unggas yang efektif 

menghasilkan daging merupakan salah satu sumber protein 
hewani yang harganya relatif terjangkau. Pemeliharaan ayam 
pedaging pada umumnya dilakukan dalam waktu yang pendek 
yaitu berkisar antara 5 – 6 minggu menyebabkan 
pertumbuhannya sangat tergantung dari kualitas pakan dan 
manajemen pemeliharaannya.   

Pada usaha peternakan ayam pedaging, pakan 
merupakan salah satu aspek dari komponen produksi yang 
memegang peranan sangat penting, disamping aspek 
manajemen lainnya. Pakan merupakan komponen terbesar dari 
keseluruhan biaya produksi yaitu sekitar 60 – 70% dari total 
biaya produksi. Mahalnya harga pakan juga sebagai akibat dari 
pakan yang tersusun dari bahan pakan yang sebagian besar 
masih impor dan bersaing dengan kebutuhan manusia. Biaya 
produksi dapat ditekan dengan meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan, melalui usaha mengoptimalkan kondisi 
saluran pencernaan ternak sehingga dapat mencerna dan 
menyerap zat makanan secara maksimal. 

Salah satu cara yang sering digunakan peternak untuk 
mengoptimalkan saluran pencernaan dalam mencerna dan 
menyerap zat makanan yaitu dengan penambahan feed 
additive salah satunya yaitu penambahan dengan antibiotik. 
Feed additive berupa antibiotik yang digunakan peternak 
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selama ini mengandung senyawa sintetik yang dikhawatirkan 
dapat menyebabkan residu yang berdampak tidak amannya 
pangan asal ternak dan membahayakan bagi kesehatan tubuh 
manusia yang mengkonsumsinya sehingga diperlukan feed 
additive lain yang mampu mencegah terjadinya hal tersebut 
akan tetapi tetap mencapai produksi yang optimal, yaitu  feed 
additive yang berasal dari fitobiotik. 

Fitobiotik adalah tanaman yang memiliki kandungan 
zat aktif pemanfaatan untuk penyembuhan maupun 
pencegahan penyakit. Bawang putih dan tanaman meniran 
merupakan salah satu jenis dari fitobiotik. Bawang putih 
mampu menekan mikroba pathogen dan memperbaiki 
penampilan produksi ayam pedaging, sedangkan tanaman 
meniran memberikan efek kekebalan tubuh dan daya tahan 
tubuh, antibakterial dan antioksidan. Abdullah et al. (2010) 
melaporkan penggunaan tepung bawang putih 1% akan 
meningkatkan panjang vili pada duodenum dan ileum. 
Sedangkan Sholikhah dkk. (2009) melaporkan penggunaan 
kombinasi bawang putih dengan meniran secara efektif 
mencegah infeksi A. hydrophilla. Dilaporkan juga oleh 
Ayuningtyas (2009) pemberian ekstrak meniran mampu 
mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 
hydrophila pada ikan lele. Penggunaan campuran bawang 
putih dan tanaman meniran segar kurang begitu efisien karena 
mempunyai bau yang kurang disukai oleh ternak. Bau tersebut 
dapat diminimalisir dengan menggunakan teknologi 
enkapsulasi.  

Spray Dryer merupakan salah satu metode dalam 
enkapsulasi. Metode ini mempunyai kelemahan menggunakan 
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suhu tinggi yakni 140 – 180 oC. Suhu yang terlalu tinggi 
menyebabkan hasil enkapsulasi tidak optimal dimana 
senyawa-senyawa akan rusak, sehingga diperlukan suhu 
rendah 60 oC dengan menggunakan microwave agar hasil 
enkapsulasi dapat optimal.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 
diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 
penggunaan fitobiotik campuran bawang putih dengan 
meniran tanpa dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan 
terhadap karakteristik usus ayam pedaging meliputi pH, 
viskositas, jumlah dan panjang vili. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh penggunaan  fitobiotik bawang putih 
(Allium sativum) dan meniran (Phyllanthus niruri L.) dalam 
level dan bentuk tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi sebagai 
aditif pakan terhadap karakteristik usus ayam pedaging 
meliputi pH, viskositas, jumlah dan panjang vili dari usus 
halus. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan fitobiotik bawang putih 
(Allium sativum) dan meniran (Phyllanthus niruri L.) dalam 
bentuk dan level tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi sebagai 
aditif pakan terhadap karakteristik usus ayam pedaging 
meliputi pH, viskositas, jumlah dan panjang vili dari usus 
halus. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai 
berikut: 

1. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam 
menggunakan feed additive alternatif pengganti 
antibiotik sintetik.  

2. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan 
tentang proses enkapsulasi fitobiotik (bawang putih 
dan meniran) dengan menggunakan microwave. 
 

1.5 Kerangka Pikir 
Efisiensi penggunaan pakan dapat ditingkatkan 

apabila saluran pencernaan ternak berada pada kondisi yang 
optimal sehingga dapat mencerna dan menyerap zat makanan 
secara maksimal. Usaha yang banyak dilakukan untuk 
meningkatkan efisiensi pakan yaitu dengan penambahan feed 
additive salah satunya dengan memanfaatkan fitobiotik. 
Fitobiotik dari kombinasi bawang putih dan meniran adalah  
feed additive alami yang ditambahkan pada pakan ayam 
pedaging bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari usus 
halus antara lain dapat mempertahankan kondisi pH saluran 
pencernaan dan menciptakan pH sesuai untuk pencernaan zat 
makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, 
mengoptimalkan penyerapan vili, serta menekan mikroba 
pathogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang 
menguntungkan. 

Senyawa aktif yang terdapat pada bawang putih 
seperti allicin, allil dan diallilsulfida mampu menghambat 
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pertumbuhan mikroorganisme pathogen dalam saluran 
pencernaan ayam, sehingga mikroorganisme yang 
menguntungkan di dalam saluran pencernaan secara optimum 
dapat memanfaatkan pakan (Kumar, et al., 2010). Sedangkan 
Tanaman meniran memiliki senyawa aktif antara lain 
flavonoid, terpenoid dan lignan yang berfungsi sebagai 
antioksidan dan sistem imun, dan senyawa terpenoid berfungsi 
sebagai antibakteri. Penghambatan mikroorganisme pathogen 
dalam usus halus oleh senyawa aktif pada bawang putih dan 
meniran akan mengoptimalkan kinerja dari bakteri non 
pathogen seperti BAL (Bakteri Asam Laktat) sehingga 
menghasilkan pH yang optimum. Kondisi pH yang optimum 
akan mengoptimalkan kinerja enzim pada usus halus sehingga 
penyerapan oleh vili akan optimal. Penambahan pakan dengan 
S. cerevisiae  pada kalkun akan meningkatkan antibodi IgG 
dan IgA yang dapat meningkatkan sistim imun dan 
menyebabkan meningkatnya respon antigenik pada mukosa 
usus sehingga memperbaiki pencernaan dan penyerapan 
(Cotter, 1994). Penambahan bawang putih menurut Moharrery 
and Mohammadpuur (2005) meningkatkan panjang vili dan 
menurunkan permukaan dari duodenum ke jejenum. 
Dilaporkan oleh Gupta and Sandhu (1998) bahwa penambahan 
bawang putih dapat meningkatkan panjang vili dan 
meningkatkan jumlah dari sel goblet pada tikus. Abdullah et 
al. (2010) melaporkan penambahan tepung bawang putih 1% 
akan meningkatkan panjang vili pada duodenum dan ileum. 
Gunawan dkk. (2008) melaporkan bahwa ekstrak meniran 
dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri pathogen seperti 
Escherichia coli dan Staphylococcus.     
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Saluran pencernaan yang mempunyai pH rendah dapat 
menyebabkan bakteri pathogen tidak dapat bertahan hidup dan 
dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri non pathogen. 
Jumlah bakteri yang tidak seimbang di usus dapat 
menyebabkan kerusakan vili usus dan infeksi coccidia (Ito et 
al., 2004). Dijelaskan pula kerusakan mukosa usus dapat 
terjadi karena pelekatan bakteri pathogen yang melakukan 
penetrasi ke sel epitel. Jumlah bakteri yang tidak seimbang di 
usus halus dapat meningkatkan fermentasi dan dapat 
menurunkan terhadap viskositas usus (Bird, 2006). Menurut 
Kuswaji (2005) menyatakan bahwa viskositas usus halus yang 
meningkat dapat mengurangi efisiensi pencernaan dengan 
memperlambat laju difusi enzim endogen untuk bereaksi 
dengan substrat dan zat makanan. 

Penggunaan fitobiotik ini diharapkan dapat 
menciptakan kondisi pH sesuai dengan pencernaan, 
mengoptimalkan viskositas dan pertumbuhan vili usus halus, 
karena usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan 
absorbsi zat makanan. Untuk menjaga agar senyawa aktif pada 
fitobiotik bisa dimanfaatkan pada usus halus perlu dilakukan 
enkapsulasi. Enkapsulasi menggunakan Spray Dryer dapat 
merusak senyawa-senyawa yang ada karena suhu yang 
digunakan tinggi yaitu 140 – 180 oC, oleh karena itu proses 
enkapsulasi dilakukan dengan suhu rendah 60 oC microwave 
agar proses enkapsulasi menjadi optimal.  
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1.6 Hipotesis  
Penggunaan tepung fitobiotik campuran bawang putih 

dan meniran enkapsulasi sebagai aditif pakan dapat 
memperbaiki karakteristik usus ayam pedaging yang meliputi 
pH, viskositas, jumlah dan panjang vili.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 
Ayam pedaging adalah ayam yang mempunyai sifat 

tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat dan bulu 
merapat ke tubuh (Suprijatna dkk., 2005). Sedangkan menurut 
Ensminger (1980) ayam pedaging merupakan ayam yang 
berumur 7 sampai 10 minggu baik jantan maupun betina, yang 
memiliki ciri-ciri berdaging lembut, kulit halus dan tulang 
dada lunak. Dijelaskan lebih lanjut oleh Siregar dkk. (1980) 
yang menyatakan bahwa, ayam pedaging memiliki sifat-sifat 
antara lain: ukuran badan besar,  penuh daging yang berlemak, 
pertumbuhan badan cepat dan efisiensi penggunaan pakan 
tinggi. Ditambahkan pula ayam pedaging mampu 
memproduksi daging secara optimal dengan hanya 
mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Menurut 
Amrullah (2006) ayam pedaging mampu menghasilkan bobot 
badan 1,5-1,9 kg/ ekor pada usia 5-6 minggu. Dijelaskan lebih 
lanjut oleh Nuryanto (2007) bahwa ayam pedaging pada 
minggu ke 4 bobot badan 1,480 kg /ekor dengan konversi 
pakannya adalah 1,431.  
 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 
Ayam pedaging membutuhkan zat-zat makanan sebagai 

bahan untuk tumbuh, berkembang dan berproduksi. Oleh 
karena itu, untuk tercapainya pertumbuhan dan produksi yang 
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maksimal maka zat-zat makanan yang terkandung didalam 
pakan yang dikonsumsi harus mencukupi (Suprijatna dkk., 
2005). Selain itu perlu diperhatikan dalam pakan adalah 
kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino 
essensial serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 1997).  

Energi diperlukan sebagai sumber kekuatan untuk hidup 
dan berproduksi (Jull, 1991). Kebutuhan energi pada ayam 
biasanya berdasarkan energi termetabolis (EM), yaitu energi 
yang didapatkan dari energi bruto yang dikurangi energi dalam 
feses dan energi dalam urine. Zat makanan yang merupakan 
sumber energi terbanyak adalah lemak (Tillman dkk., 1984). 
Namun, menurut Wahju (1997) kandungan lemak yang terlalu 
tinggi pada pakan akan mengakibatkan penurunan 
pertambahan bobot badan pada ayam. Hal ini dikarenakan 
kandungan energi yang terlalu tinggi tersebut tidak diimbangi 
oleh kandungan zat makanan yang lain. Menurut Perry et. al 
(2003) masalah yang sering timbul dari pakan yang kandungan 
lemaknya tinggi adalah ketengikan. Meskipun tidak 
menyebabkan gangguan nilai nutrisinya secara nyata, 
ketengikan dapat menurunkan menurunkan nilai energi pakan 
dan palatabilitas ayam. Adapun Standar kebutuhan zat 
makanan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging  

Zat Makanan (%) 
Periode 

       Starter       Finisher 
Energi Metabolis (EM)  
Protein Kasar (PK) 
Lemak Kasar (LK) 
Serat Kasar (SK) 
Ca 
P 
N 
K 
Cl 
Mn (ppm) 
Zn (ppm) 
Arginin 
Sistin 
Glisin 
Histidin 
Isoleusin 
Leusin 
Lisin 
Metionin 
Fenilalamin 
Treonin 
Triptofan 
Tirosin 
Valin 

 3100 Kkal/kg 
22 
5-8 
3-5 

0.9-1.1 
0.7-0.9 

0,2 
0,3 
0,2 
60 
40 

1,25 
0.4 
1 

0,35 
0,8 
1,2 
1,1 
0,5 

0,72 
0,8 
0,2 

0,62 
0,9 

3200 Kkal/kg 
20 
5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 

0,15 
0,3 
0,15 
60 
40 
1,1 
0,34 
0,9 
0,32 
0,73 
1,09 

1 
0,38 
0,65 
0,74 
0,18 
0,57 
0,82 

Sumber : Wahju (1997) 
 

Protein adalah zat makanan yang diperlukan untuk 
pertumbuhan serta pembentukan dan perbaikan jaringan. 
Ditambahkan oleh Tillman dkk. (1984) bahwa protein 
mempunyai fungsi dalam tubuh sebagai pembangun jaringan 



11 

 

dan organ tubuh, menyediakan asam amino serta menyediakan 
komponen tertentu dari DNA. Ayam yang diberi pakan dengan 
kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya 
laju pertumbuhan dan produksi. Dalam pemenuhan kebutuhan 
protein perlu diperhatikan pula kandungan dan keseimbangan 
asam amino essensialnya karena selain tidak dapat disintesis 
dalam tubuh, pakan yang kandungan asam amino essensialnya 
rendah dan tidak seimbang akan mempengaruhi efisiensi 
produksi (Suprijatna dkk, 2005). Sedangkan vitamin dan 
mineral  dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga 
biasa disebut dengan micro nutrient. Meskipun demikian akan 
sangat fatal apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena 
sangat mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan kesehatan 
ayam (Brinckman, 1989). 

 

2.3 Bawang Putih (Allium sativum) 
Bawang putih adalah tanaman memiliki umbi berwarna 

putih yang aromanya sangat menyengat. Daunnya panjang 
berbentuk pipih (tidak berlubang). Helai daun seperti pita dan 
melipat kearah panjang dengan membuat sudut pada 
permukaan bawahnya. Kelopak daun kuat, tipis, dan 
membungkus kelopak daun yang lebih muda. (Palungkun dan 
Budiarti, 2001).  
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Gambar 1. Bawang putih 

 
Menurut Tjitrosoepoemo (1994) klasifikasi bawang 

putih adalah sebagai berikut:  
Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Spermatophyta  
Sub divisi  : Angiospermae  
Kelas   : Monocotyledonae  
Ordo      : Liliflorae  
Famili   : Liliceae  
Genus   : Allium  
Spesies   : Allium sativum 
 

 Bawang putih mempunyai kandungan zat alisin yang 
diduga juga sebagai antibakteri. Zat yang terkandung dalam 
tanaman bawang putih utuh adalah zat aliin. Ketika bawang 
putih dihancurkan, zat aliin akan terpecah menjadi alisin, 
amonia, dan piruvat. Selain sebagai antibakteri, dapat juga 
meningkatkan pertumbuhan dengan cara menekan bakteri 
yang merugikan dan memberikan peluang pertumbuhan 
mikroorganisme yang menguntungkan di dalam saluran 



13 

 

pencernaan secara optimum sehingga pemanfaatan makanan 
untuk pertumbuhan dapat maksimum (Sunanti, 2007).    
 
 Tabel 2. Komposisi kimia bawang putih per 100 g 

berdasarkan BK   
Kandungan Jumlah  
Air (g) 66,2-71  
Energi (kal) 95-122  
Protein (g) 4,5-7  
Lemak (g) 0,2-0,3 
Karbohidrat (g) 23,1-24,6 
Ca (mg) 26-42 
P (mg) 15-109  
K (mg) 346  
Sumber : Palungkun dan Budiarti (2001)  
 
 Azeke and Ekpo (2009) melaporkan pengaruh 
kombinasi tepung bawang putih dengan teh hitam terhadap 
kualitas telur. Kombinasi antara teh dengan bawang putih 
sebesar 2% dapat menurunkan kandungan kolesterol sebesar 
56%. Sedangkan Demir et al. (2003) melaporkan bahwa 
penambahan bawang putih dapat mengurangi kedalaman crypt 
pada ileum pada ayam pedaging. Abdullah et al. (2010) 
penambahan tepung bawang putih 1% meningkatkan panjang 
vili pada duodenum dan jejenum, dan pada penambahan 0,5% 
dapat melebarkan permukaan vili pada duodenum. Moharrery 
and Mohammadpour (2005) juga melaporkan bahwa dengan 
penambahan bawang putih pada pakan dapat meningkatkan sel 
goblet.  
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2.4 Meniran (Phyllanthus niruri L.)  
Meniran termasuk jenis gulma yang tumbuh liar di 

tempat terbuka, tanah lembab  dan berbatu, serta hampir 
tersebar di seluruh Indonesia pada ketinggian sampai 1000 
meter di  atas  permukaan  laut. Tinggi  tanaman maksimal 1 
meter (Yanti  et  al, 1993). Ditambahkan oleh Yuliani dan 
Hernani, 1988) tanaman meniran bercabang terpencar, cabang 
mempunyai daun tunggal yang berseling dan tumbuh mendatar 
dari batang pokok. Batangnya berwarna hijau, bentuk daunnya 
bulat telur sampai bundar memanjang, panjang daun 5 mm 
sampai 10 mm, lebar 2,5 mm sampai 5 mm. Meniran 
mempunyai akar tunggang. Meniran mempunyai bunga 
berwarna putih, tunggal dan menggantung dekat tangkai anak 
daun. Buah berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 mm 
sampai 2,5 mm, berwarna hijau keunguan dengan biji kecil, 
keras dan berwarna cokelat. tumbuh liar. Adapun 
klasifikasinya menurut  Syamsuhidayat dan  
Hutapea (1990) sebagai berikut:  
 

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Spermatophyta  
Sub divisi  : Angiospermae  
Kelas   : Dicotyledonae  
Bangsa   : Geraniales  
Suku   : Euphorbiaceae  
Marga   : Phyllanthus  
Jenis   : Phyllanthus niruri 
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Gambar 2. Meniran 
 

Sidik dan Subarnas (1993) menyatakan bahwa 
meniran mengandung senyawa kimia  golongan lignan, 
flavonoid, alkaloid triterpenoid dan senyawa kimia lain. 
senyawa kimia  yang  termasuk  dalam  golongan  lignan  yaitu 
filantin  dan hipofilantin memiliki efek anti hepatotoksik, 
antiinfeksi dan antivirus. Triarsari (2009) menyatakan bahwa 
meniran dapat mencegah berbagai macam infeksi virus dan 
bakteri serta mendorong sistem kekebalan  tubuh. Hal ini 
dikarenakan terdapat kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, 
tanin, dan vitamin C.  

Flavonoid merupakan senyawa golongan polifenol 
yang larut dalam air. Flavonoid terdapat dalam semua 
tumbuhan hijau sehingga selalu ditemukan pada setiap ekstrak 
tumbuhan (Markham, 1988). Menurut Rahman (2008) 
senyawa fenol dari tumbuhan memiliki kemampuan untuk 
membentuk kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen, 
sehingga dapat merusak membran sel bakteri. Flavonoid 
bersifat antibakteri dan antioksidan serta mampu 
meningkatkan kerja sistem imun karena leukosit sebagai 
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pemakan antigen lebih cepat dihasilkan dan sistem limfoid 
lebih cepat diaktifkan.   

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder 
terbesar yang terdapat dalam tumbuhan terutama pada bagian 
biji, daun, ranting dan kulit kayu (Ayuningtyas, 2009). 
Dijelaskan lebih lanjut alkaloid bersifat toksik terhadap 
mikroba, sehingga efektif membunuh bakteri dan virus.  

Tannin merupakan senyawa polifenol yang dapat larut 
dalam air, gliserol, methanol, hidroalkoholik, propilena glikol 
tetapi tidak larut dalam benzene, kloroform eter, petroleum 
eter dan karbon disulfide (Harborne (1987) yang disitasi oleh 
Putra, 2010). Selain itu berfungsi sebagai antibakteri dan  
astringent atau memampatkan dinding usus yang rusak karena 
asam atau bakteri. sedangkan Saponin merupakan senyawa 
yang diduga sebagai senyawa antibakteri karena memiliki 
kemampuan dalam menghambat fungsi membran sel sehingga 
merusak permeabilitas membran yang mengakibatkan dinding 
sel rusak atau hancur. Keberadaan saponin dalam tumbuhan 
dapat juga dimanfaatkan sebagai obat bagi manusia.   

Menurut Mela (2007) meniran memiliki aktivitas 
imunomodulator yang berperan membuat sistem imun lebih 
aktif dalam menjalankan fungsinya, menguatkan sistem imun 
tubuh (imunostimulator) atau menekan reaksi sistem imun 
berlebihan (imunosupresan). Kandungan kimia yang 
bermanfaat dari meniran adalah flavonoid. Pada tanaman 
lainnya kandungan terdapat flavonoid tetapi pada meniran 
aktivitas peningkatan sistem imunnya lebih baik.  

Pemberian ekstrak meniran 10 g/kg pakan terhadap 
ikan mas yang diinfeksi virus dapat meningkatkan 
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kelangsungan hidup. (Ciptoroso et al., 2006). Ayuningtyas 
(2009) juga diketahui bahwa ekstrak meniran mencegah 
infeksi yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila 
pada ikan lele. Windisch et al. (2007) melaporkan bahwa 
penggunaan phytogenic dapat mengurangi pathogen dalam 
usus selain itu dapat meningkatkan aktivitas enzim dan 
penyerapan nutrisi pakan pada usus halus.  

   

2.5 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 partikel gas (Risch, 1995). Enkapsulasi bertujuan 
untuk melindungi komponen bahan pakan yang sensitif, 
mengurangi kehilangan nutrisi, merubah komponen bahan 
pakan bentuk cair ke bentuk padat yang lebih mudah ditangani 
(Dziezak, 1988). 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. Enkapsulasi merupakan teknik proteksi yang sangat 
penting untuk melindungi senyawa penting dan sensitif 
didalam suatu bahan (Edris and Bergnstahl, 2001). Teknik 
Enkapsulasi sudah banyak diaplikasikan dalam industri 
pangan, farmasi, bioteknologi dan industri kimia (Bhandari 
dan D’Arey, 1996).  
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Berdasarkan ukuran bahan aktif, proses enkapsulasi 
terbagi atas makro enkapsulasi (ukuran bahan lebih besar dari 
5000 mikrometer), mikro enkapsulasi (ukuran bahan 0,2-5000 
mikrometer) dan nano enkapsulasi (ukuran lebih kecil dari 0,2 
mikrometer) (Risch, 1995). Bahan atau material yang dilapisi 
disebut bahan aktif atau bahan inti sedang bahan yang melapisi 
disebut kulit bahan pembawa atau enkapsulan (Dziezak, 
1988). Bahan aktif bisa berupa flavor, minyak, 
mikroorganisme, vitamin, enzim, zat warna dan lain-lain 
(Bhandari dan D’Arey, 1996). Beberapa metode enkapsulasi 
sudah cukup banyak dilakukan antara lain spray drying atau 
extrussion (Reineccius, 1989). Metode lain yang 
dikembangkan antara lain adalah coacervation, molecular 
indusion via beta cyclodextrin, fat enkapsulation dan 
cocrystallization. Setiap proses memberikan hasil yang 
berbeda-beda pada produk akhirnya. Penggunanan teknik 
enkapsulasi itu tergantung pada pemanfaatan produk yang di 
enkapsulasi tersebut dan kondisi proses yang diinginkan 
(Bhandari dan D’Arey, 1996). Versic (2000) menyatakan 
dalam proses enkapsulasi bahan dilapisi dengan menggunakan 
teknik tertentu antara lain spray coating, annularjet, spinning 
disk, spray colling, spray chilling, spray drying. Metode lain 
yang dilakukan adalah dengan pengeringan vakum (vacuum 
drying) termasuk microwave pengeringan dengan sinar infra 
red. 

Menurut Bylaite et al., (2004) proses enkapsulasi 
minyak esensial caraway dengan enkapsulan whey lebih 
efektis dibandingkan dengan enkapsulan skim, dan efektifitas 
semakin meningkat jika whey dicampur dengan maltodextrin. 
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Zhang et al. (2005) menyatakan bahwa penggunaan minyak 
esensial yang diproteksi dengan enkapsulasi dalam pakan 
ayam pedaging menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 
terhadap konsumsi pakan, bobot badan, mortalitas dan 
persentase karkas ayam pedaging jika dibandingkan dengan 
penggunaan antibiotik. 

 

2.6 Karakteristik Usus  
Saluran pencernaan merupakan organ perantara antara 

lingkungan internal dan eksternal dengan fungsi utama sebagai 
pencerna dan penyerapan nutrien. Oleh sebab itu, karakteristik 
morfologi saluran pencernaan, terutama usus halus pada ayam, 
menentukan fungsi usus dalam pertumbuhan ayam (Yamauchi 
and  Isshiki, 1991). Morfologi mukosa usus terdiri atas vili 
yang berfungsi memperluas permukaan daerah penyerapan zat 
makanan. Mikrovili terdapat pada permukaan vili yang dapat 
meningkatkan efisiensi penyerapan. Semakin luas permukaan 
vili usus semakin besar peluang terjadinya absorbsi dari 
saluran pencernaan (Yamauchi and Isshiki, 1991). Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan usus, di antaranya adalah lingkungan dan 
bahan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan 
(Mitchell and Carlisle, 1992). Demikian juga komposisi zat 
makanan dan zat aktif dalam ekstrak tanaman tertentu yang 
dibutuhkan dalam pakan mempengaruhi pertumbuhan vili usus 
(Jamroz et al., 2006). Ditambahkan oleh Nasir (2003) yang 
menyatakan bahwa perkembangan vili usus halus dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu jenis bahan pakan, zat kimia pakan 
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dan  feed additif. Bahan pakan komersial, yang menggunakan 
bahan baku impor mempunyai kualitas nutrisi yang baik 
karena daya cernanya tinggi. Daya cerna bahan pakan 
komersial dipengaruhi pula oleh adanya pakan tambahan (feed 
additive) yang mempengaruhi perkembangan struktur vili 
dengan baik. Pakan tambahan juga dapat merusak struktur vili 
jika penambahannya mengganggu keseimbangan asam basa 
usus halus sehingga menyebabkan kerusakan usus halus. 

Menurut Denbow (2000) proses pencernaan kimiawi 
berlangsung pada usus halus dan mempunyai peranan penting 
dalam transfer nutrisi. Proses pencernaan pertama berlangsung 
dalam duodenum dimana empedu dari hati dan enzim 
pankreas dikirim ke duodenum dan ditambah oleh enzim yang 
dihasilkan oleh usus bersama-sama mencerna makanan. 
Jejenum dan ileum memiliki peranan mengabsorbsi nutrisi, 
asam amino, vitamin, dan monosakarida. Absorbsi zat 
makanan oleh duodenum, jejunum, dan ileum ditransfer ke 
dalam sirkulasi darah dan limfe untuk diedarkan ke seluruh 
tubuh. Gangguan absorbsi zat makanan dapat disebabkan oleh 
kerusakan vili usus halus. Balqis (2004) membuktikan bahwa 
infeksi cacing A. galli dapat menimbulkan kerusakan vili pada 
saluran usus halus ayam petelur.  

Disamping vili, variabel yang mempengaruhi 
karakteristik usus yaitu pH. Proses pencernaan dan penyerapan 
zat makanan dipengaruhi oleh pH. Penurunan pH saluran 
pencernaan ini dapat menurunkan bakteri pathogen seperti 
Escherichia coli dan Salmonela serta dapat meningkatkan 
bakteri non pathogen seperti Lactobacillus sp. yang membantu 
proses pencernaan zat makanan (Hyden, 2000). Keasaman 
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saluran pencernaan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 
mikroba pencernaan dan berhubungan dengan produk enzim 
pencernaan maupun mikroorganisme dari pakan.  

Selain vili dan pH, viskositas juga memberikan 
pengaruh terhadap karakteristik usus. Viskositas atau 
kekentalan adalah suatu hambatan yang menahan aliran zat 
cair, secara molekuler disebabkan oleh gerakan acak dari 
molekul yang berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lain 
dalam zat cair dan resultan dari gerakan molekul tersebut 
menghasilkan hambatan (Kusunah dkk., 1989).  
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BAB III 
 MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 

sampai 1 Mei 2012 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 
Dau Malang. Analisis kandungan zat makanan dilakukan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya.  Pengujian jumlah dan 
panjang vili dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya Malang dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 
(LSIH) Brawijaya Malang dan untuk pengujian pH dan 
viskositas dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang.    

 

3.2 Materi Penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

fitobiotik (bawang putih dan meniran dengan ratio 3 : 1) dan 
enkapsulan untuk enkapsulasi. Ternak percobaan 
menggunakan DOC ayam pedaging strain Lohmann MB 
Platinum sampai umur 5 minggu kemudian dilakukan 
pemotongan. Pada setelah pemotongan usus dipotong pada 
daerah ileum untuk analisis karakteristik usus berupa pH dan 
Viskositas. Sedangkan pengukuran jumlah dan panjang vili 
juga menggunakan bagian ileum. Jumlah ayam yang 
digunakan adalah 192 ekor DOC dengan 8 perlakuan, 3 kali 
ulangan dan setiap petak kandang terdapat 8 ekor. Kandang 
yang digunakan untuk penelitian adalah kandang baterai. 
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Kandang dilengkapi tempat pakan dan tempat minum. Pakan 
yang digunakan adalah pakan basal dan ditambahkan aditif 
pakan sesuai perlakuan. Pakan basal ayam pedaging disusun 
sesuai dengan kebutuhan per periode ayam pedaging yaitu 
periode starter dan finisher.  

Peralatan lain yang digunakan selama penelitian 
adalah timbangan kue kapasitas 3 kg dengan ketelitian 5 g dan 
timbangan digital kapasitas 200 g dengan ketelitian 0,01 g 
digunakan untuk menimbang bobot badan, dan menimbang 
pakan. Thermometer untuk mengukur kisaran suhu lingkungan 
kandang selama penelitian dan hygrometer untuk mengukur 
kelembapan kandang.  

 

3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) terdiri dari 8 perlakuan dan 3 ulangan, dimana 
setiap ulangan menggunakan 8 ekor ayam, sehingga total 
ayam yang digunakan penelitian sebanyak 192 ekor. Berikut 
ini adalah tahapan penelitian: 

a. Penyiapan alat dan bahan untuk pembuatan 
fitobiotik tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi yang 
meliputi penyiapan bawang putih, meniran, bahan 
enkapsulan (whey dan gum arab), alat ekstraksi 
meniran dan microwave. 

b. Pembuatan fitobiotik tanpa enkapsulasi dan 
enkapsulasi, proses pembuatan fitobiotik tanpa 
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enkapsulasi dan enkapsulasi dapat dilihat pada 
Lampiran 5 dan Lampiran 6. 

c. Persiapan kandang dan pakan, sebelum kandang 
digunakan dilakukan pengapuran dan fumigasi, 
setelah itu dibuat plot sesuai dengan jumlah 
perlakuan yang ada. Selain itu kandang dilengkapi 
pemasangan lampu, atap kandang dan gasolec. 
Pemasangan gasolec bertujuan untuk menjaga 
suhu kandang pada periode starter agar tetap 
optimal.  

d. Pemeliharaan ayam, ayam dipelihara selama 35 
hari yang terdiri dari periode starter yaitu umur 1 
– 21 hari dan periode finisher pada umur 22 – 35 
hari. Pemberian pakan disesuaikan pada fase umur 
dari ayam pedaging. Selain itu pemberian minum 
dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan 
sore hari, pada pagi hari botol minum dicuci 
terlebih dahulu sebelum diberikan.      

e. Pengambilan sampel, setelah ayam berumur 35 
hari dilakukan pemotongan kemudian dilakukan 
pembedahan dan bagian ileum usus halus dipotong 
sepanjang 13 cm untuk diamati jumlah dan 
panjang vili dan isinya untuk diamati pH dan 
viskositas. Prosedur pengamatan pH dan 
viskositas dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 
untuk prosedur perhitungan jumlah dan panjang 
vili dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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Berikut ini susunan komposisi pakan basal periode 
starter tercantum dalam Tabel 3. dan periode finisher 
tercantum dalam Tabel 4. 

 
Tabel 3. Komposisi pakan basal periode starter  

Bahan pakan Komposisi (%) 
L0 L1 L2 L3 

Jagung  53,8 53,8 53,8 53,8 
Bungkil 
kedelai 

20,6 20,6 20,6 20,6 

Bekatul  0 0 0 0 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 
Bungkil 
kelapa 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Tepung Ikan 
lokal 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Minyak 
kelapa 

3,97 3,97 3,97 3,97 

Garam  0,24 0,24 0,24 0,24 
DL-Metionin 0,19 0,19 0,19 0,19 
Filler  1,20 0,8 0,4 0 
Fitobiotik 0 0,4 0,8 1,20 

Total 100 100 100 100 
Keterangan : penentuan persentase komposisi pakan dengan 

menggunakan software PuFF (Poultry Feed 
Formulation). 
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Tabel 4. Komposisi pakan basal periode finisher  

Bahan pakan Komposisi (%) 
L0 L1 L2 L3 

Jagung  52,09 52,09 52,09 52,09 
Bungkil 
kedelai 

17,86 17,86 17,86 17,86 

Bekatul  10 10 10 10 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 
Bungkil 
kelapa 

0 0 0 0 

Tepung Ikan 
lokal 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Minyak 
kelapa 

3,65 3,65 3,65 3,65 

Garam  0,13 0,13 0,13 0,13 
DL-Metionin 0,07 0,07 0,07 0,07 
Filler  1,20 0,8 0,4 0 
Fitobiotik 0 0,4 0,8 1,20 

Total 100 100 100 100 
Keterangan : penentuan persentase komposisi pakan dengan 

menggunakan software PuFF (Poultry Feed 
Formulation). 
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Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan basal periode starter 
dan finisher  

Zat Makanan  Starter  Finisher  
BK (%)  85,69               86,91 
PK (%) 22,16              20,78 
LK (%) 6,51              8,15 
SK (%) 3,74              3,18 

ABU (%) 7,25              9,10 
ME (Kkal/kg)  3.054,73a              3.106,29a 

Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak  Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, Malang. 
a. Perhitungan Berdasarkan 70 % GE (Schaible, 1980)  

 
Tabel 6. Kandungan zat makanan fitobiotik dalam bentuk 

tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi 
Zat Makanan  Tanpa enkapsulasi  Enkapsulasi  

BK (%)  85,74 87,23 
PK (%) 15,33 17,096 
LK (%) 1,098 0,60 
SK (%) 4,31 0,96 

ABU (%) 5,07 3,70 
ME (Kkal/kg)  2.576,02a 2.569,63a 

Sumber :  Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak  Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, Malang. 
a.  Perhitungan Berdasarkan 70 % GE  (Schaible, 1980).  
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Tabel 7. Kandungan zat makanan pakan basal periode starter  

Keterangan: penentuan kandungan zat makanan didasarkan pada 
perhitungan Tabel 3, 5 dan Tabel 6. 

 
Tabel 8. Kandungan zat makanan pakan basal periode finisher  

Keterangan: penentuan kandungan zat makanan didasarkan pada 
perhitungan Tabel 4, 5 dan Tabel 6. 

Pakan 
perlakuan 

Kandungan zat makanan berdasarkan bahan kering  
ME 

(Kkal/kg) PK (%) LK (%) SK (%) Abu 
(%) 

B1L0 3.054,73 22,16 6,51 3,74 7,25 
B1L1 3.055,02 21,66 6,50 3,76 7,26 
B1L2 3.055,30 21,68 6,49 3,77 7,28 
B1L3 3.055,59 21,70 6,48 3,79 7,30 
B2L0 3.054,73 22,16 6,51 3,74 7,25 
B2L1 3.054,99 21,67 6,51 3,74 7,26 
B2L2 3.055,25 21,70 6,50 3,74 7,27 
B2L3 3.055,51 21,72 6,50 3,74 7,28 

Pakan 
perlakuan 

Kandungan zat makanan berdasarkan bahan kering 
ME 

(Kkal/kg) PK (%) LK (%) SK (%) Abu 
(%) 

B1L0 3.106,29 20,78 8,15 3,18 9,10 
B1L1 3.106,57 20,04 8,14 3,20 9,12 
B1L2 3.106,86 20,06 8,13 3,21 9,14 
B1L3 3.107,14 20,08 8,11 3,22 9,15 
B2L0 3.106,29 20,78 8,15 3,18 9,10 
B2L1 3.106,55 20,05 8,14 3,18 9,11 
B2L2 3.106,81 20,08 8,14 3,18 9,13 
B2L3 3.107,07 20,10 8,14 3,18 9,14 
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Pakan dan minum diberikan secara ad libitum. Pakan 
perlakuan yang diberikan sebagai berikut :  

B1L0  : pakan basal dengan fitobiotik tanpa enkapsulasi level 
0% 

B1L1 : pakan basal dengan fitobiotik tanpa enkapsulasi level 
0,4% 

B1L2 : pakan basal dengan fitobiotik tanpa enkapsulasi level 
0,8% 

B1L3 : pakan basal dengan fitobiotik tanpa enkapsulasi level   
1,2% 

B2L0 : pakan basal dengan fitobiotik enkapsulasi level 0% 
B2L1 : pakan basal dengan fitobiotik enkapsulasi level 0,4% 
B2L2 : pakan basal dengan fitobiotik enkapsulasi level 0,8% 
B2L3 : pakan basal dengan fitobiotik enkapsulasi level 1,2% 

 
Variabel utama yang diamati meliputi pH ileum, 

viskositas cairan ileum, jumlah dan panjang vili ileum. Data 
suhu, kelembaban lingkungan kandang, strain ayam, formulasi 
pakan, tempat pakan dan tempat minum dicatat sebagai data 
pendukung penelitian. Analisis proksimat pakan diperlukan 
untuk mengetahui kandungan zat makanan pada bahan pakan 
meliputi bahan kering, bahan organik, protein kasar, lemak 
kasar dan serat kasar.  
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3.4  Variabel Pengamatan 
1. pH Usus halus, untuk isi  usus yang diambil pada 

daerah ileum ayam yang baru dipotong diukur 
dengan metode Barteczko, et al., (2009). 

2. Viskositas cairan usus, untuk isi  usus yang diambil 
pada daerah ileum ayam yang baru dipotong diukur 
dengan metode Barteczko, et al., (2009). 

3. Jumlah Vili, Dihitung pada daerah ileum ayam yang 
baru dipotong dengan Metode intestinal mucosa 
histology (light microscopy) (Pelicano, et al., 
2005). 

4. Panjang Vili, Dihitung pada daerah ileum ayam 
yang baru dipotong dengan Metode intestinal 
mucosa histology (light microscopy) (Pelicano, et 
al., 2005). 

 

3.5  Analisis Data 
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Excel dan di analisis variansi dari 
percobaan tersarang yang menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL), dimana level pemberian tersarang pada 
bentuk pakan. Apabila dari perhitungan terdapat perlakuan 
signifikan (nyata), maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1994). 
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3.6 Batasan Istilah 
1. Fitobiotik adalah tanaman yang memiliki kandungan 

zat aktif yang memiliki fungsi dalam penyembuhan 
maupun pencegahan penyakit dalam hal ini adalah 
bawang putih dan meniran.  

2. Enkapsulasi adalah proses dimana bawang putih dan 
meniran hasil juicer dalam bentuk cair dilapisi oleh 
enkapsulan menjadi suatu bahan dalam bentuk 
mikrokapsul. 

3. Karakteristik usus halus pada penelitian ini yang 
digunakan yaitu bagian ileum.  
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan Enkapsulasi 
Campuran Bawang Putih dan Meniran 

 Data hasil penelitian pengaruh penambahan campuran 
bawang putih dan meniran bentuk tanpa enkapsulasi (B1) dan 
enkapsulasi (B2) dalam pakan terhadap pH, viskositas, jumlah 
vili dan panjang vili usus halus bagian ileum ayam pedaging 
umur 35 hari ditunjukkan pada Tabel 9.  
 
Tabel 9. Pengaruh bentuk campuran bawang putih dan 

meniran dalam bentuk tanpa enkapsulasi dan 
enkapsulasi.   

Perla
kuan 

Variabel yang diukur 

pH Viskositas 
(cP) 

Jumlah vili  
(per transversal 

cut) 

Panjang vili 
(µm) 

B1 6,48±0,02 4,59±1,11 111,9±4,51 459,7±12,53 
B2 6,53±0,05 4,18±1,58 117,6±13,08 535,5±81,35 

 

4.1.1 Pengaruh Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap pH Ileum 

 Kondisi pH usus halus yang optimal yaitu tidak terlalu 
basa dan tidak terlalu asam, pada kondisi pH usus halus yang 
optimal akan menyebabkan penyerapan pakan menjadi 
optimal. Rata-rata pH seperti pada Tabel 9. menunjukkan 
bahwa campuran bawang putih dan meniran dalam bentuk 
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enkapsulasi (6,53±0,05) cenderung memiliki pH isi ileum 
yang lebih tinggi jika dibandingkan bentuk tanpa enkapsulasi 
(6,48±0,02). 
 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 8. 
menunjukkan bahwa penambahan campuran bawang putih dan 
meniran dalam bentuk tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi 
dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap pH isi ileum. Hal ini disebabkan 
terdapatnya konsentrasi flavonoid dan alisin baik pada bentuk 
tanpa enkapsulasi maupun enkapsulasi. Konsentrasi flavonoid 
fitobiotik pada bentuk tanpa enkapsulasi terdapat 0,269% dan 
kandungan alisin 608,63 mg/100g, sedangkan pada bentuk 
enkapsulasi kandungan flavonoid 0,272% dan alisin 720,4 
mg/100g. Nilai pH yang ditunjukkan baik pada bentuk tanpa 
enkapsulasi maupun enkapsulasi masih dalam kisaran pH 
optimum dari ileum. Menurut Patrick and Schaible (1980) 
menyatakan bahwa pH ileum berkisar antara 6,36-6,81. 
Rahmani and Speer (2005) melaporkan penambahan Agrar 
Production Consulting (APC) pada pakan dapat menurunkan 
pH ileum ayam pedaging. APC merupakan additive alami 
yang mempunyai kandungan minyak atsiri dan selain itu juga 
berfungsi sebagai imuniti.  
 

4.1.2 Pengaruh Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan  
Enkapsulasi Terhadap Viskositas Ileum 

 Penambahan campuran bawang putih dan meniran 
pada Tabel 9. menunjukkan bahwa dalam bentuk enkapsulasi 
(4,18±1,58) cenderung memiliki viskositas digesta ileum yang 
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lebih rendah dibandingkan dengan bentuk tanpa enkapsulasi 
(4,59±1,11). 
 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 9. 
menunjukkan bahwa bentuk campuran bawang putih dan 
meniran memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap viskositas digesta ileum. Hal ini disebabkan 
terdapatnya konsentrasi flavonoid dan alisin baik pada bentuk 
tanpa enkapsulasi maupun enkapsulasi. Konsentrasi flavonoid 
fitobiotik pada bentuk tanpa enkapsulasi terdapat 0,269% dan 
kandungan alisin 608,63 mg/100g, sedangkan pada bentuk 
enkapsulasi kandungan flavonoid 0,272% dan alisin 720,4 
mg/100g, tetapi bentuk enkapsulasi menghasilkan viskositas 
digesta ileum lebih baik dari pada dengan penambahan dalam 
bentuk tanpa enkapsulasi. Hal ini ditunjang dari hasil 
penelitian yang sama menunjukkan bahwa dengan 
penambahan fitobiotik bentuk enkapsulasi menghasilkan bobot 
badan akhir (1572,9±76 g/ekor) dan IOFC (7634,1±154,4 
Rp/kg) lebih tinggi  dibandingkan dengan tanpa enkapsulasi 
untuk bobot badan akhir (1444,2±62 g/ekor) dan IOFC 
(7207,3±29,4 Rp/kg). 
 Viskositas usus berbanding terbalik dengan 
penggunaan zat makanan dan penampilan produksi. Dijelaskan 
lebih lanjut bahwa viskositas usus juga dipengaruhi oleh 
adanya NSPs (Non Starch Polysaccharides) yang larut dalam 
air. NSPs merupakan zat antinutrisi bagi ayam pedaging yang 
dapat meningkatkan viskositas digesta usus ayam. NSPs 
secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan pada 
mukosa usus ayam (Choct and Annison, 1992). Peningkatan 
viskositas usus dapat disebabkan oleh jumlah bakteri yang 
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tidak seimbang di usus. Jumlah bakteri yang tidak seimbang 
ini dapat meningkatkan fermentasi dan dapat menyebabkan 
peningkatan viskositas usus (Bird, 2006). Lavinia et. al (2009) 
menyatakan bahwa penambahan savory, mint dan sea 
buckthorn yang mengandung senyawa minyak atsiri dan 
flavonoid pada pakan dapat meningkatkan mukosa vili. Efek 
negatif yang ditimbulkan jika viskositas usus halus tinggi yaitu 
dapat mengurangi efesiensi pencernaan dengan memperlambat 
laju difusi enzim endogen untuk bereaksi dengan substrat 
(Kuswaji, 2005). 
 

4.1.3 Pengaruh Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap Jumlah Vili Ileum 

 Penambahan campuran bawang putih dan meniran 
pada Tabel 9. menunjukkan bahwa dalam bentuk enkapsulasi 
(117,6±13,08) cenderung memiliki jumlah vili ileum lebih 
banyak dari pada bentuk tanpa enkapsulasi (111,9±4,51) . 
 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 10. 
menunjukkan bahwa bentuk campuran bawang putih dan 
meniran memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap jumlah vili ileum. Hal ini disebabkan 
terdapatnya konsentrasi flavonoid dan alisin baik pada bentuk 
tanpa enkapsulasi maupun enkapsulasi. Konsentrasi flavonoid 
fitobiotik pada bentuk tanpa enkapsulasi terdapat 0,269% dan 
kandungan alisin 608,63 mg/100g, sedangkan pada bentuk 
enkapsulasi kandungan flavonoid 0,272% dan alisin 720,4 
mg/100g, tetapi bentuk enkapsulasi menghasilkan jumlah vili 
ileum lebih banyak dari pada dengan penambahan dalam 
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bentuk tanpa enkapsulasi. Purwanti (2008) melaporkan bahwa 
penambahan bawang putih dan kunyit dapat memperluas 
permukaan vili. Dijelaskan oleh Pelicano et al. (2006) jumlah 
vili yang lebih banyak dan panjang vili yang semakin panjang 
menunjukkan permukaan daerah yang absorbtif juga semakin 
luas, sehingga penyerapan zat makanan semakin optimal. Hal 
ini ditunjang dari hasil penelitian yang sama menunjukkan 
bahwa dengan penambahan fitobiotik bentuk enkapsulasi 
menghasilkan bobot badan akhir (1572,9±76 g/ekor) dan 
IOFC (7634,1±154,4 Rp/kg) lebih tinggi  dibandingkan 
dengan tanpa enkapsulasi untuk bobot badan akhir (1444,2±62 
g/ekor) dan IOFC (7207,3±29,4 Rp/kg). Sieo et al. (2005) 
menyatakan keseimbangan bakteri pathogen dan non 
pathogen, serta infeksi penyakit merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi tinggi dan jumlah vili usus. Dijelaskan lebih 
lanjut bahwa morfologi saluran pencernaan dipengaruhi oleh 
keseimbangan zat – zat makanan.  
 

4.1.4 Pengaruh Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap Panjang Vili Ileum 

 Penambahan campuran bawang putih dan meniran 
pada Tabel 9. menunjukkan bahwa dalam bentuk enkapsulasi 
(535,5±81,35) cenderung memiliki panjang vili ileum lebih 
baik dari pada bentuk tanpa enkapsulasi (459,7±12,53). 
 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 11. 
menunjukkan bahwa bentuk campuran bawang putih dan 
meniran memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap panjang vili usus halus. Hal ini disebabkan 
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terdapatnya konsentrasi flavonoid dan alisin baik pada bentuk 
tanpa enkapsulasi maupun enkapsulasi. Konsentrasi flavonoid 
fitobiotik pada bentuk tanpa enkapsulasi terdapat 0,269% dan 
kandungan alisin 608,63 mg/100g, sedangkan pada bentuk 
enkapsulasi kandungan flavonoid 0,272% dan alisin 720,4 
mg/100g, tetapi bentuk enkapsulasi menghasilkan panjang vili 
ileum lebih baik dari pada dengan penambahan dalam bentuk 
tanpa enkapsulasi. Peningkatan panjang vili diasosiasikan 
dengan lebih luasnya permukaan vili untuk absorbsi nutrient 
masuk ke dalam aliran darah (Mile et al., 2006). Awad dkk. 
(2008) menyatakan bahwa peningkatan panjang vili pada 
jejunum ayam pedaging adalah paralel dengan peningkatan 
fungsi pencernaan dan fungsi absorpsi karena meluasnya area 
absorpsi serta merupakan ekspresi lancarnya sistem 
transportasi nutrien ke seluruh tubuh. Hal ini ditunjang dari 
hasil penelitian yang sama menunjukkan bahwa dengan 
penambahan fitobiotik bentuk enkapsulasi menghasilkan bobot 
badan akhir (1572,9±76 g/ekor) dan IOFC (7634,1±154,4 
Rp/kg) lebih tinggi  dibandingkan dengan tanpa enkapsulasi 
untuk bobot badan akhir (1444,2±62 g/ekor) dan IOFC 
(7207,3±29,4 Rp/kg). Hal yang berbeda dilaporkan oleh 
Thayalini et al. (2011) menyatakan bahwa penambahan daun  
Cymbopogon citratus dan rhizome Zingiber officinale yang 
mempunyai kandungan minyak atsiri pada pakan tidak 
meningkatkan panjang vili ileum ayam pedaging. Dilaporkan 
juga oleh Ocak (2008) penambahan peppermint (Mentha 
piperita L.) dan thyme (Thymus vulgaris L.) yang mengandung 
minyak atsiri pada pakan tidak dapat meningkatkan panjang 
usus dan berat usus. 
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4.2 Pengaruh Level pada Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi 

 Data hasil penelitian pengaruh level pemberian 
campuran bawang putih dan meniran dalam bentuk tanpa dan 
enkapsulasi terhadap pH, viskositas, jumlah dan panjang vili 
bagian ileum usus halus ayam pedaging umur 35 hari 
ditunjukkan pada Tabel 10. 
 
Tabel 10. Pengaruh level pada bentuk pakan dengan 

penambahan campuran bawang putih dan 
meniran dalam level tersarang pada bentuk tanpa 
enkapsulasi dan enkapsulasi 

Perlakuan 

Variabel yang diukur 

pH Viskositas 
(cP) 

Jumlah vili  
(per 

transversal 
cut) 

Panjang vili 
(µm) 

B1 

L0 
L1 
L2 
L3 

6,50±0,20 

6,45±0,26 

6,47±0,24 

6,48±0,30 

6,20±0,17c 

4,17±0,29ab 

3,67±0,15a 

4,33±0,29b 

108,7±12,90 
108,3±16,26 
112,7±16,07 
118,0±12,17 

444,6±35,10 

469,0±33,98 

470,9±59,78 

454,2±25,07 

B2 

L0 
L1 
L2 
L3 

6,51±0,08 

6,60±0,28 

6,50±0,06 

6,50±0,25 

6,40±0,10c 

3,27±0,25a 

2,87±0,12a 

4,17±0,29b 

101,7±17,50 
114,0±17,00 
122,0±21,66 
132,7±12,10 

458,4±16,06a 

499,7±22,84a 

535,9±29,93a 

647,9±63,91b 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

4.2.1 Pengaruh Level pada Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap pH Ileum 

 Pada Tabel 10. menunjukkan bahwa pH ileum 
terendah pada penambahan campuran bawang putih dan 
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meniran bentuk tanpa enkapsulasi adalah level 0,4% 
(6,45±0,26), sedangkan pH ileum tertinggi pada level 0% 
(6,50±0,20). Pada perlakuan penambahan campuran bawang 
putih dan meniran bentuk enkapsulasi pH ileum terendah pada 
level 0,8% (6,5±0,06), sedangkan pH ileum tertinggi pada 
level 0,4% (6,60±0,28). Secara umum dari semua perlakuan, 
pH ileum terendah terdapat pada penambahan campuran 
bawang putih dan meniran bentuk tanpa enkapsulasi pada 
level 0,4% (6,45±0,26), sedangkan pH tertinggi terdapat pada 
penambahan campuran bawang putih dan meniran bentuk 
enkapsulasi pada level 0,4% (6,60±0,28). 
 Hasil analisis statistik sidik ragam pada Lampiran 8. 
menunjukkan bahwa level campuran bawang putih dan 
meniran memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 
terhadap pH ileum ayam pedaging. Pengaruh yang tidak nyata 
mengindikasikan bahwa penambahan bawang putih dan 
meniran dari berbagai level mempengaruhi pH isi ileum sama 
baiknya. Hal ini ditunjukkan bahwa pH ileum pada bentuk 
enkapsulasi maupun tanpa enkapsulasi berada pada kisaran pH 
ileum. Menurut Patrick and Schaible (1980) menyatakan 
bahwa pH ileum berkisar antara 6,36-6,81. Kecenderungan pH 
yang asam ini disebabkan bekerjanya senyawa aktif pada 
bawang putih dan meniran yaitu sebagai penghambat 
pertumbuhan bakteri pathogen dan mengoptimalkan 
pertumbuhan bakteri non pathogen, dengan meningkatnya 
pertumbuhan bakteri non pathogen akan meningkatkan 
fermentasi yang hasil fermentasi ini akan mempengaruhi pH 
dari ileum yaitu cenderung asam. Dilaporkan oleh Rahmani 
and Speer (2005) bahwa penambahan additive alami dalam 
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APC  yang mengandung minyak atsiri dan imuniti dapat 
menurunkan pH ileum ayam pedaging. Ditambahkan Hyden 
(2000) melaporkan bahwa mikroba pathogen tidak dapat 
bertahan pada pH saluran pencernaan yang rendah sehingga 
mikroba non pathogen dapat meningkatkan pertumbuhannya.  
 

4.2.2 Pengaruh Level pada Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap Viskositas Ileum 

 Pada Tabel 10. menunjukkan viskositas digesta ileum 
terendah pada penambahan bawang putih dengan meniran 
bentuk tanpa enkapsulasi level 0,8% (3,67±0,15), sedangkan 
viskositas digesta ileum tertinggi pada level 0% (6,20±0,17). 
Pada perlakuan penambahan campuran bawang putih dengan 
meniran bentuk enkapsulasi, viskositas digesta ileum terendah 
pada level 0,8% (2,87±0,12), sedangkan viskositas digesta 
ileum tertinggi pada level 0% (6,40±0,10). Secara umum dari 
semua perlakuan, viskositas digesta ileum terendah terdapat 
pada penambahan campuran bawang putih dengan meniran 
bentuk enkapsulasi pada level 0,8% (2,87±0,12), sedangkan 
viskositas tertinggi terdapat pada perlakuan bentuk 
enkapsulasi level 0% (6,40±0,10). 
 Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 9. 
menunjukkan bahwa level campuran bawang putih dengan 
meniran memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
Pengaruh yang sangat nyata mengindikasikan bahwa 
penambahan berbagai level campuran bawang putih dan 
meniran sebagai aditif pakan dapat mempengaruhi viskositas 
digesta ileum.  
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 Data pada Tabel 10. diketahui bahwa dengan adanya 
penambahan campuran bawang putih dan meniran baik dalam 
bentuk tanpa enkapsulasi maupun enkapsulasi cenderung 
menurunkan viskositas digesta ileum bila dibandingkan 
dengan pakan kontrol. Menurunnya viskositas digesta ileum 
ini diduga karena adanya kandungan arabinoxylan dalam 
pakan yang menyebabkan menurunnya nilai dari viskositas 
digesta usus halus, namun dengan adanya penambahan 
bawang putih dan meniran yang mempunyai senyawa 
flavonoid dan alisin mampu meningkatkan aktifitas dari enzim 
dikarenakan senyawa tersebut akan menghambat pertumbuhan 
bakteri pathogen dan mengoptimalkan pertumbuhan bakteri 
non pathogen sehingga menciptakan kondisi yang optimal 
pada usus halus. Hal ini ditunjang dari hasil penelitian yang 
sama bahwa dengan semakin tingginya level penambahan 
fitobiotik enkapsulasi diikuti dengan semakin tingginya 
aktifitas enzim lipase, protease dan terutama amilase. 
Meningkatnya aktifitas enzim ini akan meningkatkan absorbsi 
zat makanan pada bagian ileum. Menurut Adam (2006) 
viskositas usus yang tinggi dapat menurunkan kecernaan 
lemak dan energi dalam saluran pencernaan.  
 

4.2.3 Pengaruh Level pada Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap Jumlah Vili Ileum 

  Tabel 10. menunjukkan jumlah vili ileum terendah 
pada penambahan campuran bawang putih dan meniran bentuk 
tanpa enkapsulasi adalah level 0,4% (108,3±16,26), sedangkan 
jumlah vili ileum tertinggi yaitu level 1,2% (118,0±12,17). 
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Pada perlakuan penambahan campuran bawang putih dan 
meniran bentuk enkapsulasi, jumlah vili ileum terendah 
terdapat pada level 0% (101,7±17,50), sedangkan jumlah vili 
ileum tertinggi pada level 1,2% (132,7±12,10). Secara umum 
dari semua perlakuan, jumlah vili ileum terendah terdapat pada 
perlakuan pakan kontrol tanpa penambahan campuran bawang 
putih dan meniran (101,7±17,50), sedangkan jumlah vili ileum 
tertinggi terdapat pada penambahan campuran bawang putih 
dan meniran bentuk enkapsulasi pada level 1,2% 
(132,7±12,10).  

  Hasil analisis statistik sidik ragam pada Lampiran 10. 
menunjukkan bahwa level campuran bawang putih dan 
meniran memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 
Pengaruh yang tidak nyata mengindikasikan bahwa 
penambahan berbagai level campuran bawang putih dan 
meniran sebagai aditif pakan tidak dapat mempengaruhi 
jumlah vili ileum. Namun secara numerik, seiring dengan level 
penambahan campuran bawang putih dan meniran bentuk 
enkapsulasi menunjukkan peningkatan jumlah vili ileum. Hal 
ini diduga karena terdapatnya senyawa flavonoid dan alisin 
pada campuran bawang putih dan meniran yang dapat 
mempengaruhi jumlah bakteri pathogen, sehingga jumlah 
bakteri non pathogen meningkat, dengan meningkatnya jumlah 
bakteri non pathogen ini akan meciptakan kondisi yang dapat 
digunakan untuk perkembangan vili. Marcin (2008) 
melaporkan penambahan ekstrak bawang putih dan alisin 
dapat meningkatkan jumlah vili ileum pada babi apabila 
dibandingkan dengan tanpa penambahan. Gunal et al. (2006) 
menyatakan bahwa perkembangan jumlah vili lebih baik pada 
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kondisi jumlah pathogen yang menurun. Ditambahkan oleh 
Sieo et. al  (2005) jumlah vili selain dipengaruhi oleh 
keseimbangan bakteri pathogen dan non pathogen juga 
dipengaruhi oleh pakan dan infeksi penyakit. Bertambahnya 
jumlah dan panjang vili mengindikasikan bahwa permukaan 
daerah absorbsi juga semakin luas sehingga mengoptimalkan 
penyerapan zat makanan (Pelicano et al., 2006). 

  

4.2.4 Pengaruh Level pada Bentuk Tanpa Enkapsulasi dan 
Enkapsulasi Terhadap Panjang Vili Ileum  
Tabel 10. menunjukkan panjang vili ileum terendah 

pada penambahan campuran bawang putih dan meniran bentuk 
tanpa enkapsulasi adalah level 0% (444,6±35,10), sedangkan 
panjang vili ileum tertinggi yaitu level 0,8% (470,9±59,78). 
Pada perlakuan penambahan campuran bawang putih dan 
meniran bentuk enkapsulasi, panjang vili ileum terendah 
terdapat pada level 0% (458,4±16,06), sedangkan panjang vili 
ileum tertinggi pada level 1,2% (647,9±63,91). Secara umum 
dari semua perlakuan, panjang vili ileum terendah terdapat 
pada perlakuan pakan kontrol tanpa penambahan campuran 
bawang putih dan meniran (444,6±35,1), sedangkan panjang 
vili ileum tertinggi terdapat pada penambahan campuran 
bawang putih dan meniran bentuk enkapsulasi pada level 1,2% 
(647,9±63,91).  

  Hasil analisis statistik sidik ragam pada Lampiran 11. 
menunjukkan bahwa level campuran bawang putih dan  
meniran memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap panjang vili ileum ayam pedaging. Pengaruh yang 
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sangat nyata ini mengindikasikan bahwa penambahan 
campuran bawang putih dan meniran sebagai aditif pakan 
dapat mempengaruhi panjang vili ileum.  

Adanya senyawa flavonoid dan alisin dalam campuran 
bawang putih dan meniran hal ini yang menyebabkan dapat 
menurunkan bakteri pathogen sehingga dapat meningkatkan 
jumlah bakteri non pathogen, dengan meningkatnya bakteri 
non pathogen maka akan menstimulir perkembangan vili usus. 
Ito et al. (2004) menyatakan bahwa keberadaan bakteri 
pathogen dapat merusak sel epitel dan lapisan vili sehingga 
dapat menghambat perkembangan vili usus. Marcin (2008) 
melaporkan penambahan ekstrak bawang putih dan alisin 
dapat meningkatkan panjang vili ileum pada babi apabila 
dibandingkan dengan tanpa penambahan. Pakan, 
keseimbangan bakteri pathogen dan non pathogen, serta 
infeksi penyakit merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
panjang vili usus (Sieo et al, 2005). Sarica et al. (2005) 
melaporkan pakan basal dan bawang putih signifikan 
meningkatkan panjang dari usus halus bila dibandingkan 
dengan pakan perlakuan yang lain. Adibmoradi dkk. (2006) 
menambahkan bahwa penambahan tepung bawang putih 
sebagai additive secara signifikan dapat meningkatkan panjang 
vili usus halus.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 
Penambahan fitobiotik campuran bawang putih 

(Allium sativum) dan meniran (Phyllanthus niruri L.) pada 
bentuk tanpa enkapsulasi dan enkapsulasi memberikan 
pengaruh yang sama baiknya pada karakteristik usus halus. 
Pemberian fitobiotik campuran bawang putih (Allium sativum) 
dan meniran (Phyllanthus niruri L.) memberikan hasil terbaik 
terhadap karakteristik usus ayam pedaging yaitu level 0,8% 
pada tanpa enkapsulasi dan level 1,2% pada enkapsulasi. 

 

5.2 Saran 
Disarankan penambahan fitobiotik campuran bawang 

putih (Allium sativum) dan meniran (Phyllanthus niruri L.) 
tanpa enkapsulasi level 0,8% dalam pakan untuk memperbaiki 
karakteristik usus ayam pedaging. 

  

 

 

 

 



46 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Abdullah, Y.A., Kamel Z. Mahmoud, B. M. Nusairat, and R. I. 
Qudsieh. 2010. Small Intestinal Histology, Production 
Parameters, and Meat Quality as Influenced By 
Dietary Supplementation of Garlic (Allium Sativum) In 
Broiler Chicks. Ital J. Anim Sci. Vol. 9: e80. 

Adibmoradi, Masoud., Bahman N., Jamal S., and Maryam 
Royan. 2006. Effect of Dietary Garlic Meal on 
Histological Structure of Small Intestine in Broiler 
Chickens. J. Poult Sci. Vol. 43 No. 4: 378-383. 

Adam, C.A.2006. Interaction of Feed Enzymes and Antibiotic 
Growth Promotors on Brioler Performance. 
http://resources.ciheam.org/om/pdf. Diakses 
tanggal 31 Juli 2012. 

Ayuningtyas AK. 2009. Efektivitas Campuran Meniran  
(Phyllanthus Niruri)  dan Bawang Putih (Allium 
sativum) Untuk Pencegahan dan Pengobatan Infeksi 
Bakteri Aeromonas Hydrophila Pada Ikan Lele 
Dumbo (Clarias  Sp). Skripsi. Departemen Budidaya 
Perairan, Fakultas Perikanan dan  Ilmu Kelautan, 
Institut Pertanian Bogor, Bogor. http:// 
Frepository.ipb.ac.id. Diakses tanggal 12 Januari 
2012. 

Amrullah. I. K. 2006. Nutrisi Ayam Broiler. Lembaga Satu 
Gunung Budi, Bogor. 



47 

 

AOAC. 1990. Official Methods of Analyssis. 15th edition. 
Association of Official Analytical Chemist. Arlington, 
Virginia. 

Azeke MA, Ekpo KE. 2009. Egg Yolk Cholesterol Lowering 
Effects of Garlic and Tea. J. Medical Plants 
Research. 3(12): 1113-1117. 

Barteczko, J., R. Augustyn, O. Lasek and S. Smulikowska. 
2009. Chemical Composition and Nutritional Value of 
Different Wheat Cultivars for broiler Chicken. J. 
Anim Feed Sci. Vol. 18 (1): 124-131. 

 
Bhandari, B.R. and B.R. D’Arey. 1996. Microencapsulation of 

Flavour Coumpounds Technical. Review in Food 
Australia. 4892: 547-551. 

Bird., J.N. 2006. Performance Improvement Following 
Enzyme Supplementation of Wheat and Barley 
Poultry Diets. Asia Pacific Vitamins and fine 
Chemical, Animal Nutrition and Health. 
http://www.pjbs.org. Diakses  tanggal 12 Januari 
2012. 

Bylaite, E. P. Rimantas, Venskutonis, and R. Mapdpierene. 
2004. Properties of Caraway (Carum carvi L.) 
Essential Oil Encapsulated Into Milk Protein-Based 
Matrices Biomedical and Life Sciences. European 
Food Research and Technol. Vol. 212 (6): 661-670. 

Choct, M. and G. Annison. 1992. Anti-nutritive Activity of 
Wheat Pentosans in Broiler Diets. Br. Poult Sci. 31: 
811-821. 



48 

 

Ciptoroso, Mujiutami E, Santika A. 2006. Meniran Solusi 
Atasi Serangan Virus Koi. BPAP,  Sukabumi.  
http://repository.ipb.ac.id. Diakses  tanggal 12 
Januari 2012. 

Cotter, P.F., 1994. Modulation of the Immune Response: 
Current Perceptions and Future Prospects with an 
Example from Poultry. Pages 105–203 in: Proc. 
Alltech’s 10th Annu. Symp. Biotechnol.Feed Ind. T.P. 
Lyons and K.A. Jacques, ed. Nottingham University 
Press, Loughborough, Leics, UK. 
http://poultryscience.org. Diakses tanggal 12 Januari 
2012. 

Dziezak, J.D. 1988. Microencapsulation and Encapsulated 
Ingredients. Food Technology. April 1988: 136-138. 

Edris,  A. and  B. Bergnstahl. 2001. Encapsulation of Orange 
Oil in a Spray Dried Double Emulsion. J. Nahrung. 
Vol. 45 No.2: 133-137. 

 
Ensminger. 1980. Feed Nutrition Complete. The Ensminger 

Publishing Company, Clovis, California. 
http://feed.nutrition.complete/om/pdf. Diakses 
tanggal 12 Januari 2012. 

 
Fabijanska, M., D. Gruszecka, I. Kosieradzka, A. 

Mieczkowska and Smulikowska. 2007. Effects of 
Feed Enzymes on Nutrititive Value of Hybrid Triticle 
x Agrotriticum Kernels for Broiler Chickens. J. Anim 
Feed Sci. Vol.16(2): 225-231. 

 
 



49 

 

Gunawan, I W.G., I G.A. Gede Bawa dan N. L. Sutrisnayanti. 
2008. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Trepenoid yang 
aktif Antibakteri Pada Herba Meniran (Phyllanthus 
niruri L). J. Kimia. Vol.2(1): 31-39. 

Gupta, A., Sandhu, R.S., 1998. Effect of Garlic Agglutinin and 
Garlic Extracts on the Rat Jejunum. Nutr. Res. Vol 
18: 841-850. 

Hyden, M. 2000. Protected Acid Additivies. Feed 
International.  Vol 7: 14-16.  

 
Ito, N. M., C.I Miyaji., E.A. Lima., S. Okabayon and E.O. 

Grace. 2004. Entero-hepatic Pathobiology and Semi-
quantitative Bacteriology of  The Duodenum. Revista 
Brasilliera Cienca Avicola. 6: 56-61. 

 
Jamroz, D., T. Wertelecki, M. Houszka, and C. Kamel. 2006. 

Influence of Diet Type on The Inclusion of Plant 
Origin Active Substances on Morphological and 
Histochemical Characteristics of The Stomach and 
Jejunum Walls In Chicken. J. Anim Physiol Anim 
Nutr Berl. 90: 255–268. 

    
Kumar, S., K.C. Sharadamma and P.M. Radhakrisna. 2010. 

Effect of a garlic Active Based Growth Promoter on 
Growth Performance and Specific Pathogenic 
Intestinal Microbial Counts of Broiler Chick. 
International. J. Poult Sci. Vol. 9 (3): 244-246.  



50 

 

Kusumah, M. A., Hermanianto dan Andarwulan. 1989. Bahan 
Pengajaran Prinsip Pangan. Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Direktorat Jendral Jendral 
Pendidikan Tinggi Pusat antar Pusat Universitas 
Pangan dan Gizi. IPB. http://www.dglib.uns.ac.id. 
Diakses tanggal 12 Januari 2012. 

Kuswaji, A. 2005. Efek Penambahan Kunyit (Curcuma 
domestic) dan Zahe (Zingiber officinale) dalam Pakan 
Ayam Pedaging Terhadap Karakteristik Digesta, Berat 
Limpah, Berat Empedu dan Berat Pankreas. Skripsi. 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Lavinia, S, D. Gabi, Drinceanu D., Stef D., M. Daniela, Julean 
C., T.  Ramona and Corcionivoschi N.2009. The 
Effect of Medicinal Plants and Plant Extracted Oils on 
Broiler Duodenum Morphology and Immunological 
Profile. Romanian Society of Biological Sciences. 
Vol. 14 No. 4: 4606-4614. 

Marcin R. Tatara, Ewa Ś., Katarzyna D., Antoni G., Tomasz 
P., Piotr D.,  Jerzy M., Andrzej K.. S. and Tadeusz S. 
2008. Aged Garlic Extract and Allicin Improve 
Performance  and Gastrointestinal Tract Development 
of Piglets Reared in Artificial Sow. Ann Agric 
Environ Med. 15: 63–69. 

Markham  KR. 1988. Cara Mengidentifikasi Flavonoid. 
Kokasih Padmawinata (Penerjemah). ITB, Bandung. 
http://eprints.ums.ac.id. Diakses tanggal 12 Januari 
2012. 



51 

 

Mela. 2007. Meniran Si Peningkat Sistem Imun. 
http://thenewpiogama.com. Diakses tanggal 12 
Januari 2012.  

Mitchell, M. A. and A. J. Carlisle. 1992. The Effects of 
Chronic Exposure to Elevated Environmental 
Temperature On Intestinal Morphology and Nutrient 
Absorption in The Domestic Fowl (Gallus 
Domesticus). Comp. Biochem Physiol. 101A: 137-
142. 

Morais, S.A.L., E.A. Nascimento, C.R.A.A. Quiroz, D. Pilo-
Veloso and M.G. Drumond. 1991. Studies on 
Polyphenols and Lignin of Astronium Urundeuva 
Wood. J. Braz. Chem Soc. Vol 10(6): 447-452. 

Moharrery, A. and  A.A Mohammadpuur. 2005. Effect of 
Diets Containing Qualities of Barley on Growth 
Performance and Serum Amylase and Intestinal Villus 
Morphology. International J. Poult Sci. Vol 4 (8): 
549-556. 

Nasir, R. M. 2003. Pengaruh Pakan Berbahan Baku Lokal 
Terhadap Performans Vili Usus Halus Ayam Broiler. 
Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia. Vol 5:  190-
194.   

Nuryanto, 2007. Sexing untuk Perfoma Optimal. Trobos 90 
maret 2007 tahun VIII, Jakarta. http:// 
www.trobos.com. Diakses tanggal 12 Januari 2012. 



52 

 

Ocak, N., G. Erener, F. Burak Ak, M. Sungu, A. Altop 
and  A. Ozmen. 2008.  Performance of Broilers 
Fed Diets Supplemented With Dry Peppermint 
(Mentha piperita L.) or Thyme (Thymus vulgaris 
L.) Leaves as Growth Promoter Source. Czech J. 
Anim Sci. No.53 (4): 169–175.  

Palungkun dan Budiarti. 2001. Bawang Putih Dataran Rendah. 
http://www.warintekjogja.com. Diakses pada 
tanggal 12 Januari 2012.  

Pelicano, ERL, P.A. Souza, H.B.A Souza, D.F. Figueiredo, 
M.M. Boiago and Carvalho. 2005. Intestinal Mucosa 
Development in Broiler Chickens Feed Natural 
Growth Promoters. Br J. Poult Sci. Vol.7 (4): 221-
229. 

   
Perry, T. W., A. E. Cullison and R. S. Lowrey. 2003. Feed 

and Feeding. Sixth Edition. Pearson Education, Inc. 
Upper Saddle River. New Jersey. 

Purwanti, S. 2008. Kajian Efektifitas Pemberian Kunyit, 
Bawang Putih Dan Mineral Zink Terhadap Performa, 
Kadar Lemak, Kolesterol dan Status  Kesehatan 
Broiler. Skripsi Pasca Sarjana IPB. http:// 
Frepository.ipb.ac.id. Diakses tanggal 12 Januari 
2012. 

Putra, Dhanang P. 2010. Isolasi Senyawa Filantin dari Daun 
Meniran (Phyllanthus niruri Linn). Skripsi. Fakultas 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
http:// eprints.ums.ac.id. Diakses tanggal 12 Januari 
2012. 



53 

 

Rahman MF. 2008. Potensi Ekstrak Daun Pepaya Pada Ikan 
Gurame yang Diinfeksi Bakteri  Aeromonas 
hydrophila. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Institut 
Pertanian Bogor, Bogor.  

Rahmani, H.R. and W. Speer. 2005. Natural Additives 
Influence the Performance and Humoral Immunity of 
Broilers. International J. Poult  Sci. 4 (9): 713-717.  

 
Reineccius, G.A. 1991. Carbohydrate for Flavour 

Encapsulation. Food Technology March. 1991: 144-
146. 

Risch, J.H. 1995. Encapsulation : Overview of Uses and 
Techniques in Encapsulation and Cotrolled Release of 
Food Ingredients. Acs Symposium Series 590. 
Washington D.C. 

Sarica, S., A. Ciftci, E. Demir, K. Kilinc and Y. Yildirim. 
2005. Use of an Antibiotic Growth Promoter and Two 
Herbal Natural Feed Additives With and Without 
Exogenous Enzymes in Wheat Based Broiler Diets. 
South African J. Anim Sci :  35 (1). 

Sholikah, E.H, D. Wahjuningrum dan T. Budiardi. 2009. 
Efektivitas Campuran Meniran (Phyllanthus niruri) 
dan Bawang Putih (Allium sativum) dalam Pakan 
untuk Pengendalian Infeksi Bakteri Aeromonas 
hydrophila pada Ikan Lele Dumbo (Clarias sp.). 
Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
http://Frepository.ipb.ac.id. Diakses tanggal 12 
Januari 2012. 

 



54 

 

Sieo, C.C., Abdullah, N., Tan, W.S. and Ho, Y.W. 2005.  
Influence of Beta-glucanase-Producing Lactobacillus 
Strains on Intestinal Characteristics and Feed Passage 
Rate of Broiler Chickens. Poult Sci. 84: 734-741. 

Steel, R.G.D and J.H. Torrie. 1992. Prinsip dan Prosedur 
Statistika, Suatu Pendekatan Biometri. PT 
Gramedia. Jakarta. 

Sunanti. 2007. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Tunggal Bawang 
Putih (Allium sativum) dan Rimpang Kunyit (Curcuma 
domestica) Terhadap Salmonella typhimurium. 
Skripsi. Program Studi Biokim, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, 
Bogor. http:// Frepository.ipb.ac.id. Diakses tanggal 
12 Januari 2012. 

Suprijatna, E. U. Atmomarsono dan R. Kartasudjana. 2005. 
Ilmu Dasar Ternak Unggas. Penebar Swadaya, 
Jakarta. 

Syamsuhidayat S.S,  Hutapea JR. 1990. Inventaris Tanaman 
Obat Indonesia (I). Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, Jakarta. http://www.worldcat.org. Diakses 
tanggal 12 Januari 2012. 

Tekeli, A. H.R. Kutlu, L. Celik and F. Doran. 2010. 
Determination of the Effects of Z. officinale and 
Propolis Extracts on Intestinal Microbiology and 
Histological Characteristics in Broilers. Int. J. Poult 
Sci. Vol 9: 898-906. 



55 

 

Thayalini, K, Shanmugavelu, S, Saminathan, P.M, Siti 
Masidayu, M.S, Nor Idayusni, Y,, Zainuddin, H., 
Nurul Akmal, C.A., and Wong, H.K. 2011. Effects of 
Cymbopogon Citratus Leaf and Zingiber Officinale 
Rhizome Supplementation on Growth Performance, 
Ileal Morphology and Lactic Acid Concentration in 
Broilers. Malaysian Society of Animal Production. 
Mal. J. Anim Sci. 14:43-49. 

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Prawirokusumo dan S. 
Lebdosoekojo. 1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar. 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

Triarsari D. 2009. Aneka Ramuan Pencegah SARS. 
http://www.depkes.go.id. Diakses tanggal 12 Januari 
2012.  

Wagner, L.A. and J.J. Watherson. 1995. Stability of Spray 
Dried Encapsulated Carrot Carrotenes. Food Science.  
60 (5): 1048-1053. 

Windisch, W. K. Schedle, C. Plitzner and A. Kroismayr. 2007. 
Use of Phytogenic Products as Feed Additives For 
Swine and Poultry. Janim Sci. Vol. 86 (14): E140-
E148. 

 
Wahju, J. 1997. Ilmu Nutrisi Unggas. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

Versic, R.J. 2000. Flavour Encapsulation an Overview. http: 
//www. rtdodge.com/fl-olsvw.htm. Diakses tanggal 
12 Januari 2012. 

 



56 

 

Yamauchi, K. & Y. Isshiki. 1991. Scanning Electron 
Microscopic Observations on The Intestinal Vili in 
Growing White Leghorn and Broiler Chickens From 1 
To 30 Days Of Age. Br. Poult Sci. 32: 67-78. 

Zhang K. Y., F.  Yan, C.A. Keeen and P.W Waldroup. 2005. 
Evaluation of Microencapsulated Essential Oils 
and Organic Acids in Diets for Broiler Chickens. 
J. Poult Sci. Vol. 4 (9): 612-619.  



57 

 

LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Penentuan kadar flavonoid metode pharmakope 
(Morais et al., 1999) 
 

1. Pereaksi : larutan yang digunakan adalah 0,5 % 
w/w eksametilentetramin, larutan HCl 25 %, 
larutan asetat glasial (larutan asam asetat glasial 5 
% w/w dalam metanol) dan larutan AlCl3 (larutan 
2 % AlCl3 dalam larutan asam asetat glasial). 

2. Larutan induk : ekstrak yang setara derngan 200 
mg simplisia dimasukkan ke dalam labu alas 
bulat, ditambah dengan 1 ml larutan pereaksi, 20 
ml aseton dan z ml larutan HCl, dihidrolisis 
dengan cara difluks selama 30 menit. Campuran 
hasil hidrolisis disaring dengan menggunakan 
kapas filtrat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 
ml. Residu di fluks kembali dengan 20 ml aseton 
selama 30 menit, disaring dan fitrat dicampur ke 
dalam labu ukur 100 ml. Diambil 20 ml fitrat 
dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambah 
dengan 20 ml air dan diekstraksi kocok, pertama 
15 ml etil asetat dikumpulkan dan ditambah 
dengan etil sampai tepat 50 ml dalam labu ukur. 

3. Larutan blanko : 10 ml larutan induk ditambah 
dengan larutan asam asetat glasial sampai 25 ml 
dalam labu ukur. 

4.  Pengukuran : pengukuran dilakukan 30 menit 
setelah penambahan AlCl3 dengan menggunakan 
spektrofotometer pada panjang gelombang 425 
nm. 
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Lampiran 2. Analisis minyak atsiri (Metode AOAC, 1990 - 
steam destilation) 

 
1. Ditimbang 10 g sampel, dimasukkan ke dalam 

labu suling 
2. Ditambahkan 25 ml air suling 
3. Dialiri steam panas dari ketel dan destilat 

ditampung dalam labu pemisah 
4. Minyak bagian atas dipisahkan dan ditimbang 
5. Kadar minyak atsiri = berat minyak atsiri / berat 

sampel x 100 % 
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Lampiran 3. Analisis pengukuran pH dan viskositas usus 
 

Usus halus (ileum) yang akan dipotong diikat dari dua 
sisi menggunakan benang jahit. Kemudian usus dipotong 
secukupnya dan dimasukkan ke dalam kotak steroform yang 
berisi es batu. Digesta usus dikeluarkan secara hati-hati dan 
dilakukan pengenceran dengan aquades dengan cara 1 g 
digesta usus dilarutkan dengan aquades sampai volume 10 ml. 
larutan tersebut disentrifuge dengan kecepatan 10000G selama 
10 menit (Barteczko, et al., 2009), kemudian pH dan viscositas 
masing-masing diukur dengan menggunakan pH meter dan 
viskometer (Fabijanska et al., 2007). 
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Lampiran 4. Analisis pengukuran jumlah dan panjang vili usus 
 
Usus halus (ileum) dipotong 5 cm kemudian mukosa usus 
dibersihkan menggunakan larutan Natrium Clorida fisiologis 
0,01 %, dan dimasukkan dalam larutan formalin 10 %. 
Preparasi sampel dilakukan dengan pemotongan sampel secara 
tegak lurus ke sumbu membujur usus yang telah ditanam pada 
lilin parafin dipotong dengan menggunakan mikrotom (3 μm) 
dan dimasukkan dalam slide mikroskop secara melintang dan 
dilakukan pewarnaan dengan menggunakan metode 
pewarnaan Haemoxylineosin (Tekeli et al., 2010). Jumlah vili 
dihitung per satuan Lumen usus pada pembesaran 40 x. 
Panjang vili dihitung dengan menggunakan panjang skala 
mikrometer okuler dan diukur mulai dari dasar (bagian lamina 
propria) sampai puncak villi (Pelicano, et al., 2005).  
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Lampiran 5. Proses pembuatan fitobiotik tanpa enkapsulasi                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Ditaruh dalam nampan, 
kemudian dimasukkan 
oven dengan suhu 600 

Digrinding 
didapatkan tepung 

bawang putih  

Dicampur dengan perbandingan 
bawang putih dan meniran 3 : 1 

Bawang putih Meniran 

Dikupas dan kemudian 
dipotong tipis-tipis 

Dicuci kemudian 
dipotong  

Ditaruh dalam nampan, 
kemudian dimasukkan 
oven dengan suhu 600 

 

Digrinding sehingga 
didapatkan tepung 

meniran 
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Lampiran 6. Proses pembuatan fitobiotik enkapsulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikupas dan 
kemudian di juicer 

Dicuci kemudian 
dipotong kecil-kecil 

untuk di maerasi 
sebelum diekstrak  

Bawang putih Meniran 

Bawang putih juicer  Ekstrak meniran 

Dicampur dengan perbandingan 3 : 1  

Dicampur dengan BHT (0,075%) dan Enkapsulan 
yaitu whey (20%) dan gum arab (80%)  

Persentase whey dan gum 
arab dari persentase 

enkapsulan yaitu 30%  
Di mixer selama 15 menit  

Dituangkan dipiring sedikit 
demi sedikit (tipis) 

kemudian dimasukkan 
dalam microwave  

Fitobiotik 
enkapsulasi  
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Lampiran 7. Koefisien keragaman berat badan (g/ekor) ayam 
pedaging umur 1 hari 

Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 
 B1L0U1 42.9 -0.500 0.250 

 43.3 -0.100 0.010 

 46.1 2.700 7.292 

 39.5 -3.900 15.207 

 43.9 0.500 0.250 

 44.6 1.200 1.441 

 44.2 0.800 0.641 

 40.6 -2.800 7.838 
B1L0U2 49.9 6.500 42.255 

 40.68 -2.720 7.396 

 37.52 -5.880 34.570 

 44.04 0.640 0.410 

 41.82 -1.580 2.495 

 44.58 1.180 1.393 

 41.1 -2.300 5.288 

 45.56 2.160 4.667 
B1L0U3 43.36 -0.040 0.002 

 45.42 2.020 4.082 

 44.5 1.100 1.211 

 43.96 0.560 0.314 

 44.66 1.260 1.589 

 41.5 -1.900 3.609 

 40.7 -2.700 7.288 

 39.54 -3.860 14.897 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 
B1L1U1 42.2 -1.200 1.439 

 43 -0.400 0.160 

 40.5 -2.900 8.408 

 45.5 2.100 4.412 

 45.2 1.800 3.241 

 46.5 3.100 9.612 

 39.6 -3.800 14.437 

 46.8 3.400 11.562 
B1L1U2 38.18 -5.220 27.245 

 43.42 0.020 0.000 

 44.82 1.420 2.017 

 40.34 -3.060 9.361 

 51.14 7.740 59.913 

 41.32 -2.080 4.325 

 42.52 -0.880 0.774 

 42.9 -0.500 0.250 
B1L1U3 49.3 5.900 34.814 

 45.6 2.200 4.842 

 43.6 0.200 0.040 

 39.1 -4.300 18.487 

 45.4 2.000 4.001 

 42.4 -1.000 0.999 

 43.3 -0.100 0.010 

 47.1 3.700 13.693 
B1L2U1 40.7 -2.700 7.288 

 46.3 2.900 8.412 

 38.4 -5.000 24.996 

 43.3 -0.100 0.010 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

 38.9 -4.500 20.247 

 38 -5.400 29.156 

 41.8 -1.600 2.559 

 41.9 -1.500 2.249 
B1L2U2 38.4 -5.000 24.996 

 45.2 1.800 3.241 

 42.4 -1.000 0.999 

 49.1 5.700 32.494 

 45.9 2.500 6.252 

 47.6 4.200 17.643 

 39.3 -4.100 16.807 

 45.1 1.700 2.891 
B1L2U3 43.1 -0.300 0.090 

 44.9 1.500 2.251 

 40.6 -2.800 7.838 

 40.5 -2.900 8.408 

 46.1 2.700 7.292 

 47.3 3.900 15.213 

 43 -0.400 0.160 

 46.6 3.200 10.242 
B1L3U1 46.9 3.500 12.253 

 43.9 0.500 0.250 

 43.8 0.400 0.160 

 42 -1.400 1.959 

 47.5 4.100 16.813 

 46.2 2.800 7.842 

 47.9 4.500 20.253 

 46.9 3.500 12.253 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

B1L3U2 39.1 -4.300 18.487 

 41.7 -1.700 2.889 

 43.8 0.400 0.160 

 44.6 1.200 1.441 

 44 0.600 0.360 

 40 -3.400 11.558 

 39.7 -3.700 13.687 

 40.8 -2.600 6.758 
B1L3U3 47.4 4.000 16.003 

 39.4 -4.000 15.997 

 43.3 -0.100 0.010 

 46.88 3.480 12.113 

 40.72 -2.680 7.180 

 38.66 -4.740 22.464 

 52.58 9.180 84.279 

 43.76 0.360 0.130 
B2L0U1 42.9 -0.500 0.250 

 43.3 -0.100 0.010 

 46.1 2.700 7.292 
 39.5 -3.900 15.207 
 43.9 0.500 0.250 
 44.6 1.200 1.441 
 44.2 0.800 0.641 
 40.6 -2.800 7.838 

B2L0U2 49.9 6.500 42.255 
 40.68 -2.720 7.396 
 37.52 -5.880 34.570 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

 44.04 0.640 0.410 
 41.82 -1.580 2.495 
 44.58 1.180 1.393 
 41.1 -2.300 5.288 
 45.56 2.160 4.667 

B2L0U3 43.36 -0.040 0.002 
 45.42 2.020 4.082 
 44.5 1.100 1.211 
 43.96 0.560 0.314 
 44.66 1.260 1.589 
 41.5 -1.900 3.609 
 40.7 -2.700 7.288 
 39.54 -3.860 14.897 

B2L1U1 42.2 -1.200 1.439 
 43 -0.400 0.160 
 40.5 -2.900 8.408 
 45.5 2.100 4.412 
 45.2 1.800 3.241 
 46.5 3.100 9.612 
 39.6 -3.800 14.437 
 46.8 3.400 11.562 

B2L1U2 38.18 -5.220 27.245 
 43.42 0.020 0.000 
 44.82 1.420 2.017 
 40.34 -3.060 9.361 
 51.14 7.740 59.913 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

 41.32 -2.080 4.325 
 42.52 -0.880 0.774 
 42.9 -0.500 0.250 

B2L1U3 49.3 5.900 34.814 
 45.6 2.200 4.842 
 43.6 0.200 0.040 
 39.1 -4.300 18.487 
 45.4 2.000 4.001 
 42.4 -1.000 0.999 
 43.3 -0.100 0.010 
 47.1 3.700 13.693 

B2L2U1 40.7 -2.700 7.288 
 46.3 2.900 8.412 
 38.4 -5.000 24.996 
 43.3 -0.100 0.010 
 38.9 -4.500 20.247 
 38 -5.400 29.156 
 41.8 -1.600 2.559 
 41.9 -1.500 2.249 

B2L2U2 38.4 -5.000 24.996 
 45.2 1.800 3.241 
 42.4 -1.000 0.999 
 49.1 5.700 32.494 
 45.9 2.500 6.252 
 47.6 4.200 17.643 
 39.3 -4.100 16.807 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

 45.1 1.700 2.891 
B2L2U3 43.1 -0.300 0.090 

 44.9 1.500 2.251 
 40.6 -2.800 7.838 
 40.5 -2.900 8.408 
 46.1 2.700 7.292 
 47.3 3.900 15.213 
 43 -0.400 0.160 
 46.6 3.200 10.242 

B2L3U1 46.9 3.500 12.253 
 43.9 0.500 0.250 
 43.8 0.400 0.160 
 42 -1.400 1.959 
 47.5 4.100 16.813 
 46.2 2.800 7.842 
 47.9 4.500 20.253 
 46.9 3.500 12.253 

B2L3U2 39.1 -4.300 18.487 
 41.7 -1.700 2.889 
 43.8 0.400 0.160 
 44.6 1.200 1.441 
 44 0.600 0.360 
 40 -3.400 11.558 
 39.7 -3.700 13.687 
 40.8 -2.600 6.758 
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Perlakuan BB (gram) (x-xˉ) (x-xˉ)² 

B2L3U3 47.4 4.000 16.003 
 39.4 -4.000 15.997 
 43.3 -0.100 0.010 
 46.88 3.480 12.113 
 40.72 -2.680 7.180 
 38.66 -4.740 22.464 
 52.58 9.180 84.279 
 43.76 0.360 0.130 

Jumlah BB 8332.73 
RATA-RATA (xˉ) 43.400 
TOTAL (x-xˉ)² 2106.507 
SD 3.321 
KK 7.652 

 

Standar Deviasi (SD)  

   

              n - 1 

 

   

 

SD =   3, 321 

 

SD  =  √ 

2106.507 √ 

192 - 1 
 

= 
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Koefisien Keragaman (KK) 

X 100 % 
 
 

KK  = 
 SD 
             X-   

         
=               3,321     

                            43.400 
  

=        7,652 % 

 

X 100 % 
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Lampiran 8. Analisa statistik pH ileum 
 

  B1 B2 
  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 
1 6.32 6.15 6.69 6.68 6.48 6.90 6.45 6.78 
2 6.72 6.62 6.22 6.14 6.60 6.54 6.57 6.43 
3 6.47 6.59 6.51 6.63 6.44 6.35 6.48 6.29 

Jumlah 19.51 19.36 19.42 19.45 19.52 19.79 19.50 19.50 
Rataan 6.50 6.45 6.47 6.48 6.51 6.60 6.50 6.50 
Sd 0.20 0.26 0.24 0.30 0.08 0.28 0.06 0.25 

 
Sumber 

keragaman db JK KT Fhit Ftabel 
5% 1% 

Perlakuan 
Bentuk 1 0.01 0.01 3.41 5.99 13.75 
Perlakuan 
(Level-B) 6 0.02 0.004 0.08 2.74 4.20 
Galat 16 0.82 0.05       
Total 23           

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =    

  =  

 = 1014,62 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =   

= (6.32² + ……………. +  6.29²)  -  1014,62 

= 0,85 
 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB =  - FK 

 =  – 1014,62 

 = 0,01 

Jumlah Kuadrat Level-Tanpa Enkapsulasi  (JK L-T)  

JK (L-T) =    

   =    

  = 0 

Jumlah Kuadrat Level Enkapsulasi (JK L-E) 

JK (L-E) =    

   =    

  = 0,02 
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Jumlah Kuadrat Level – Bentuk (JK(L-B)) 
JK (L-B) = JK (L-T) + JK (L-E) 

   = 0  + 0,02 

  = 0,02 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JK Total – JK (L-B) – JK Bentuk 

  = 0,85– 0,02 – 0,01 

 = 0,82 

 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 

KTB =   

  =  

 = 0,01 

 
Kuadrat Tengah Level –Bentuk (KT L-B) 

KTL-B =    

  =  

 = 0,004 
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Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =  

  =   

 = 0,01 

 
F hitung Bentuk 

F hit B =     

  =  

 = 3,41 

 
F hitung  Level-Bentuk (L-B)   

F hit (L-B) =     

     =   

     = 0,08 
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Lampiran 9. Analisa statistik viskositas digesta ileum 

  B1 B2 
  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 
1 6.30 4.50 3.50 4.50 6.40 3.30 2.80 4.00 
2 6.00 4.00 3.70 4.50 6.50 3.00 2.80 4.50 
3 6.30 4.00 3.80 4.00 6.30 3.50 3.00 4.00 

Jumlah 18.60 12.50 11.00 13.00 19.20 9.80 8.60 12.50 
Rataan 6.20 4.17 3.67 4.33 6.40 3.27 2.87 4.17 
Sd 0.17 0.29 0.15 0.29 0.10 0.25 0.12 0.29 

 

Sumber 
keragaman db JK KT Fhit Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 
Bentuk 1 1.04 1.04 0.19 5.99 13.75 
Perlakuan 
(Level-B) 6 33.53 5.59 114.64 2.74 4.20 

Galat 16 0.78 0.05       
Total 23           

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =    

  =  

 = 461,13 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =   

= (6.30² + ……………. +  4,00²)  -  461,13 

= 35,35 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB =  - FK 

 =  – 461,13 

 = 1,04 

 
Jumlah Kuadrat Level-Tanpa Enkapsulasi  (JK L-T)  

JK (L-T) =    

   =    

  = 11,07 

Jumlah Kuadrat Level Enkapsulasi (JKL-E)  

JK (L-E) =    

   =    

  = 22,46 
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Jumlah Kuadrat Level – Bentuk (JK(L-B)) 
JK (L-B) = JK (L-T) + JK (L-E) 

   = 11,07 + 22,46 

  = 33,53 

 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

  = 35,35– 33,53 – 1,04 

 = 0,78 

Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 

KTB =   

  =  

 = 1,04 

Kuadrat Tengah Level –Bentuk (KT L-B) 

KTL-B =    

  =  

 = 5,59 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =  

  =   

 = 0,05 
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F hitung Bentuk 

F hit =     

  =  

 = 0,19 

 

Fhit (L-Bentuk)    

 =     

   =   

  = 114,64 

Uji Duncan Level-Bentuk     
Sy 0.13 

  
  

JND 1% 4.13 4.34 4.45   
JNT 1 % 0.53 0.55 0.57   

 Level - B1         
Level Rataan      Notasi  

L2 3.67 
  

a 
L1 4.17 0.50 

 
ab 

L3 4.33 0.17 0.67   b 
L0 6.20 2.03 1.87      c 
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     Level - B2 
   

  
Level Rataan 

  
Notasi  

L2 2.87 
  

a 
L1 3.27 0.40 

 
a 

L3 4.17 1.30 0.90    b 
L0 6.40 2.23 

 
     c 
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Lampiran 10. Analisa statistik jumlah vili ileum 

  B1 B2 
  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 
1 105.0 94.0 131.0 110.0 119.0 97.0 110.0 142.0 
2 98.0 105.0 101.0 132.0 102.0 114.0 109.0 119.0 
3 123.0 126.0 106.0 112.0 84.0 131.0 147.0 137.0 

Jumlah 326.0 325.0 338.0 354.0 305.0 342.0 366.0 398.0 

Rataan 108.7 108.3 112.7 118.0 101.7 114.0 122.0 132.7 

Sd 12.90 16.26 16.07 12.17 17.50 17.00 21.66 12.10 
 

Sumber 
keragaman db JK KT Fhit Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 
Bentuk 1 192.67 192.67 0.67 5.99 13.75 
Perlakuan 
(Level-B) 6 1722.50 287.08 1.12 2.74 4.20 

Galat 16 4095.33 255.96       

Total 23           
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =    

  =  

 = 316021,50 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =   

= (105,00² + ……………. +  137,00²)  -  316021,50 

= 6010,50 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB =  - FK 

 =  – 316021,50 

 = 192,67 

 
Jumlah Kuadrat Level-Tanpa Enkapsulasi  (JK L-T)  

JK (L-T) =    

   =    

  = 182,92 
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Jumlah Kuadrat Level Enkapsulasi (JKL-E)  

JK (L-E) =    

   =    

  = 1539,58 

 
Jumlah Kuadrat Level – Bentuk (JK(L-B)) 

JK (L-B) = JK (L-T) + JK (L-E) 

   = 182,92 + 1539,58 

  = 1722,50 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

  = 6010,50 – 1722,50 – 192,67 

 = 4095,33 

 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 

KTB =   

  =  

 = 192,67 
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Kuadrat Tengah Level –Bentuk (KT L-B) 

KTL-B =    

  =  

 = 287,08 

 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =  

  =   

 = 255,96 

 
F hitung Bentuk 

F hit =     

  =  

 = 0,67 

 
Fhit  (L-Bentuk)   

F hit (L-B) =     

    =   

  = 1,12 
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Lampiran 11. Analisa statistik panjang vili ileum 

  B1 B2 

  L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

1 426.7 459.7 532.7 426.7 441.7 522.3 553.3 590.3 

2 422.0 506.7 466.7 475.7 473.7 476.7 501.3 716.7 

3 485.0 440.7 413.3 460.3 460.0 500.0 553.0 636.7 

Jumlah 1,333.7 1,407.0 1,412.7 1,362.7 1,375.3 1,499.0 1,607.7 1,943.7 

Rataan 444.6 469.0 470.9 454.2 458.4 499.7 535.9 647.9 

Sd 35.10 33.98 59.78 25.07 16.06 22.84 29.93 63.91 

 

Sumber 
keragaman db JK KT Fhit Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 
Bentuk 1 34478.89 34478.89 3.39 5.99 13.75 
Perlakuan 
(Level-B) 6 60972.10 10162.02 6.58 2.74 4.20 
Galat 16 24695.33 1543.46       
Total 23           

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =    

  =  

 = 5941808,45 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =   

= (426,67² + ……………. +  636,67²)  -  5941808,45 

= 120146,33 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB =  - FK 

 =  – 5941808,45 

 = 34478,89 

 
Jumlah Kuadrat Level-Tanpa Enkapsulasi  (JK L-T)  

JK (L-T) =    

=   

  = 1413,11 
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Jumlah Kuadrat Level Enkapsulasi (JKL-E)  

JK (L-E) =    

   =    

  = 59558,99 
 
Jumlah Kuadrat Level – Bentuk (JK(L-B)) 

JK (L-B) = JK (L-T) + JK (L-E) 

   = 1413,11 + 59558,99 

  = 60972,10 
 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total – JK(L-Bentuk) – JK Bentuk 

  = 120146,33 – 60972,10 – 34478,89 

 = 24695,33 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 

KTB =   

  =  

 = 34478,89 
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Kuadrat Tengah Level –Bentuk (KT L-B) 

KTL-B =    

  =  

 = 10162,02 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =  

  =   

 = 1543,46 
 
 
F hitung Bentuk 

F hit =     

  =  

 = 3,39 
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Fhit  (L-Bentuk)   

F hit (L-B) =     

    =   

  = 6,58 

Uji Duncan Level-Bentuk       
            
Sy 22.68         
JND 1% 4.13 4.34 4.45     
JNT 1 % 93.68 98.44 100.94     
            
Level - B1           

Level Rataan        Notasi  
L0 444.56       a 
L3 454.22 9.67     a 
L1 469.00 24.44 14.78   a 
L2 470.89 26.33 16.67 1.89 a 

            
Level - B2           

Level Rataan        Notasi  
L0 458.44       a 
L1 499.67 41.22     a 
L2 535.89 77.44 36.22   a 
L3 647.89 189.44 148.22 112.00    b 

 


