
PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ACIDIFIER 
ALAMI DAN FITOBIOTIK TANPA DAN DENGAN 

ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP MIKROFLORA USUS 

AYAM PEDAGING 
 

SKRIPSI 

Oleh: 

Bondan Prakoso 

NIM. 0810550083 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2012 



PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ACIDIFIER 
ALAMI DAN FITOBIOTIK TANPA DAN DENGAN 

ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP MIKROFLORA USUS 

AYAM PEDAGING 

SKRIPSI 

Oleh: 

Bondan Prakoso 

NIM. 0810550083 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2012 



i 

 

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ACIDIFIER 
ALAMI DAN FITOBIOTIK TANPA DAN DENGAN 

ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP MIKROFLORA USUS 

AYAM PEDAGING 
 

SKRIPSI 

Oleh: 
Bondan Prakoso 

0810550083 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 
Pada hari/tanggal :  

 
Menyetujui: 
Pembimbing Utama   Tanda Tangan   Tanggal 
Dr.Ir. Osfar Sjofjan. M.Sc 
NIP. 19600422 198811 1 001  ……………….   ……... 
Pembimbing Pendamping, 
Dr.Ir Eko Widodo. M Agr.Sc, M.Sc  ……………….   ……... 
NIP. 19631002 198802 1 001    
Penguji  
Ir. Eny Sri Widiastuti, MP  ……………….   ……... 
NIP. 19600402 198603 2 002  
Dr. Ir. Marjuki, M.Sc  ……………….   ..……. 
NIP. 19630604 198903 1 001 
Ir. Hari Dwi Utami, M.Appl. Sc. MS, PhD ……………….   ……... 
NIP. 19630604 198903 1 001 
 

 
Mengetahui: 

Dekan, 
 
  
 

Prof. Dr. Ir. Kusmartono 
NIP. 19590406 198503 1 005 



ii 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 12 
September 1989 sebagai putra pertama dari dua bersaudara 
dari Bapak Ali Sutanto dan Ibu Yayuk Wulandari. 

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis 
adalah TK Dharmawanita Desa Dukuh tahun 1994 kemudian 
masuk di SDN II Dukuh pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 
2002, pada tahun ajaran 2002-2003 penulis masuk di SMPN 2 
Tulungagung dan dinyatakan lulus pada tahun 2005, kemudian 
pada tahun 2005 masuk di SMAN 1 Kedungwaru dan lulus 
pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis diterima di 
Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri). 

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya penulis pernah menjadi tim asisten 
praktikum Fisiologi Ternak, Ilmu Produksi Ternak Unggas, 
NTD dan BMT, Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia, 
Penyuluhan dan Agribisnis Ternak Unggas. Dalam 
berorganisasi penulis pernah menjabat Dirjen Pengembangan 
Wirausaha dalam BEM Fakultas 2011-2012 dan menjabat 
Menteri Informasi dan Komunikasi EM Universitas Brawijaya 
2012-sekarang. 

Selama menempuh pendidikan penulis telah lima kali 
mendapatkan bantuan beasiswa PPA. Saat ini penulis juga 
aktif bekerja di Majalah TROBOS Media Agribisnis 
Peternakan dan Perikanan sebagai koresponden wilayah Jawa 
Timur. 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Penggunaan Campuran Acidifier Alami dan Fitobiotik Tanpa 
dan Dengan Enkapsulasi Sebagai Aditif Pakan Terhadap 
Mikroflora Usus Ayam Pedaging“ untuk memenuhi salah satu 
syarat memperoleh gelar sarjana peternakan di Universitas 
Brawijaya Malang 

Segala bimbingan dan bantuan sangat berarti bagi 
penulis dalam melaksanakan dan menulis laporan skripsi ini. 
Untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 

1. Ayahanda Ali Sutanto, Ibunda Yayuk Wulandari dan 
adinda Alisa Regina yang selalu memberikan do’a, 
dukungan, kesabaran dan bantuannya sehingga skripsi 
ini dapat diselesaikan. 

2. Prof. Dr. Ir. Kusmartono, selaku Dekan Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya beserta seluruh staf 
yang telah memberikan fasilitas mulai dari 
perkuliahan hingga terselesaikannya penelitian ini. 

3. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS selaku Ketua Program 
Studi Peternakan Universitas Brawijaya beserta 
seluruh staf yang telah memberikan fasilitas mulai dari 
perkuliahan hingga terselesaikannya penelitian ini. 

4. Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc selaku pembimbing utama 
atas segala saran, petunjuk, waktu, dan kesabarannya 
dalam memberikan bimbingan selama penelitian 
hingga penyusunan skripsi ini.  



iv 

 

5. Dr. Ir Eko Widodo, M.Agr.Sc., M.Sc selaku 
pembimbing pendamping atas segala saran, petunjuk, 
waktu, dan kesabarannya dalam memberikan 
bimbingan selama penelitian hingga penyusunan 
skripsi ini. 

6. M. Halim Natsir, S.Pt, MP selaku pemberi ide, 
semangat, dan motivasi selama proses penelitian 
berlangsung. 

7. Abdul Manab, S.Pt., MP yang telah meluangkan 
waktunya untuk membantu proses penelitian 
berlangsung. 

8. Adinda Yusi Kushardiyanti yang selalu memberikan 
perhatian, do’a, kasih sayang serta memberi semangat 
untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. 

9. Rukun Edi, Anang Mursalin, Bang Jay, Dwi Wahyu 
Ayuningtyas, Lestari dan Vica atas kerjasamanya, 
kekompakan dan persaudaraan yang diberikan selama 
penelitian ini berlangsung. 

10. Ali Makruf, Candra Aerens, Sesotya Raka Pambuka, 
Halim Ibrahim, dan keluarga besar Kerto Asri 102 
yang telah memberikan motivasi untuk segera 
terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari penulisan laporan ini masih kurang 

dari sempurna, sehingga diharapkan saran dan kritiknya yang 
bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.  

 

 

Malang, Agustus 2012 



v 

 

THE EFFECT OF MIXED NATURAL ACIDIFIER AND 
PHYTOBIOTIC USE WITH AND WITHOUT 

ENCAPSULATION AS FEED ADDITIVES 
ON BROILER INTESTINAL MICROFLORA 

 
 

ABSTRACT 
 

Bondan Prakoso, Osfar Sjofjan, and Eko Widodo 
 

This research was conducted from March 27th until 
May 1st 2012 at Sumbersekar Region, Dau District, Malang 
Regency and continued in Laboratory of Microbiology at 
Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University .The aim 
of this research was to find the effect of mixed natural acidifier 
and phytobiotic use with and without encapsulation as feed 
additives on broiler intestinal microflora include the number of 
colonies Lactic Acid Bacteria (LAB), Escherichia coli and 
Salmonella sp. The materials used for this research were 
mixture of natural acidifier and phytobiotic (garlic / Allium 
sativum and meniran / Phyllanthus niruri L.) without and with 
encapsulation and 192 unsex of broiler Lohmann MB 
Platinum strain with average body weight of 42,94±3,10 g and 
coefficient of variability of 7,22%. Method in this research 
was 8 treatments (B1L0 = control feed + 0% mixture of natural 
acidifier – phytobiotic without encapsulation; B1L1 = control 
feed + 0,4% mixture of natural acidifier – phytobiotic without 
encapsulation; B1L2 = control feed + 0,8% mixture of natural 
acidifier – phytobiotic without encapsulation; B1L3 = control 
feed + 1,2% mixture of natural acidifier – phytobiotic without 
encapsulation ; B2L0 = control feed + 0% mixture of natural 
acidifier – phytobiotic with encapsulation; B2L1 = control feed 
+ 0,4% mixture of natural acidifier – phytobiotic with 
encapsulation ; B2L2 = control feed + 0,8% mixture of natural 
acidifier – phytobiotic with encapsulation; B2L3 = control feed 
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+ 1,2% mixture of natural acidifier – phytobiotic with 
encapsulation). Every treatment was repeated 3 times, with 4 
chicks each. The data obtained in this study were transformed 
into logarithmic then analyzed by analysis of variance 
(ANOVA) of the Completely Randomized Nested Design. If 
there was a significant effect, then it will be followed by 
Duncan's Multiple Range Test. The result showed that the use 
of mixtures of natural acidifier and phytobiotic in encapsulated 
form gave better results in term the broiler intestinal 
microflora than those without encapsulation. The adding of 
mixed natural acidifier and phytobiotic with and without 
encapsulation as feed additives at 1,2% gave the best effect for 
broiler intestinal microflora. 

Keywords : acidifier, phytobiotic, encapsulated, microflora, 
broiler. 
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PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ACIDIFIER 
ALAMI DAN FITOBIOTIK TANPA DAN DENGAN 

ENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP MIKROFLORA USUS 

AYAM PEDAGING 
 

RINGKASAN 

Penelitian percobaan in vivo dilaksanakan mulai 27 Maret 
2012 sampai 1 Mei 2012 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 
Dau, pembuatan aditif pakan dan analisis bahan pakan dilaksanakan 
di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak bagian Nutrisi dan 
Makanan Ternak (NMT), analisis mikroflora usus dilaksanakan di 
Laboratorium Mikrobiologi bagian Teknologi Hasil Ternak (THT) 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan 
dengan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap mikroflora usus 
ayam pedaging meliputi jumlah koloni BAL, Escherichia coli dan 
Salmonella sp.. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang pengaruh 
penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan 
dengan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap terhadap 
mikroflora usus ayam pedaging meliputi jumlah koloni BAL, 
Eschericia coli dan Salmonella sp.. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah campuran 
acidifier alami dan fitobiotik (bawang putih/Allium sativum dan 
meniran/Phyllanthus niruri L.) tanpa dan dengan enkapsulasi. 
Ternak percobaan menggunakan DOC ayam pedaging strain 
Lohmann MB Platinum produksi PT. Multibreeder Adhirama 
Indonesia yang tidak dibedakan jenis kelaminnya dan dipelihara 
selama 35 hari. Jumlah ayam yang digunakan adalah 192 ekor DOC, 
rata-rata bobot badan awal 42,94 ± 3,10 g dan koefisien keragaman 
7,22% dengan rincian 8 perlakuan, 3 kali ulangan dan setiap petak 
kandang terdapat 8 ekor. Pakan perlakuan dibedakan atas B1L0 = 
Pakan basal + 0% campuran acidifier alami – fitobiotik tanpa 
enkapsulasi; B1L1 = Pakan basal + 0,4% campuran acidifier alami – 
fitobiotik tanpa enkapsulasi; B1L2 = Pakan basal + 0,8% campuran 
acidifier alami – fitobiotik tanpa enkapsulasi; B1L3 = Pakan basal + 
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1,2% campuran acidifier alami – fitobiotik  tanpa enkapsulasi; B2L0 
= Pakan basal + 0% campuran acidifier alami – fitobiotik  dengan 
enkapsulasi; B2L1 = Pakan basal + 0,4% campuran acidifier alami – 
fitobiotik dengan enkapsulasi; B2L2 = Pakan basal + 0,8% campuran 
acidifier alami – fitobiotik dengan enkapsulasi; B2L3 = Pakan basal + 
1,2% campuran acidifier alami – fitobiotik dengan enkapsulasi. 
Pengujian jumlah mikroba pada usus halus dilakukan beberapa 
tahapan yaitu usus diambil 4 cm pada bagian ileum dan digesta 
dikeluarkan sebanyak 1 g kemudian dianalisis jumlah mikrofloranya. 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah koloni 
Bakteri Asam Laktat (BAL), Escherichia coli dan Salmonella sp.. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditransformasikan kedalam 
logaritmik kemudian dianalisis dengan Analisis Varian (ANOVA) 
dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang. Apabila dari 
perhitungan terdapat perlakuan signifikan (nyata), maka akan 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik dalam bentuk dengan 
enkapsulasi mampu meningkatkan jumlah koloni BAL (9,68±0,24 
log cfu/ml) dan menurunkan jumlah koloni Escherichia coli 
(4,33±0,41 log cfu/ml), dan Salmonella sp. (3,86±0,12 log cfu/ml) 
dalam ileum ayam pedaging dibandingkan dengan penggunaan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi. 
Pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi 
terhadap jumlah koloni BAL tertinggi terdapat pada B1L2 (9,54±0,16 
log cfu/ml), jumlah koloni Escherichia coli terendah terdapat pada 
B1L3 (4,18±0,10 log cfu/ml), jumlah koloni Salmonella sp. terendah 
terdapat pada B1L3 (3,61±0,38 log cfu/ml). Pada pemberian 
campuran acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi terhadap 
jumlah koloni BAL tertinggi terdapat pada B2L3 (10,08±0,10 log 
cfu/ml), jumlah koloni Escherichia coli terendah terdapat pada B2L3 
(3,67±0,27 log cfu/ml), jumlah koloni Salmonella sp. terendah 
terdapat pada B2L3 (3,44±0,08 log cfu/ml). Hasil analisis statistik 
ragam menunjukkan bahwa pemberian campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
bentuk tanpa enkapsulasi dan dengan enkapsulasi. Pemberian 
campuran acidifier alami dan fitobiotik berbagai level sebagai aditif 
pakan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
jumlah koloni BAL dan Escherichia coli serta memberikan pengaruh 
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yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni Salmonella sp. 
dalam ileum ayam pedaging. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik dengan 
enkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 
pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi 
terhadap mikroflora usus ayam pedaging. Level penggunaan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik baik tanpa enkapsulasi dan 
dengan enkapsulasi sebesar 1,2% memberikan hasil terbaik terhadap 
mikroflora usus ayam pedaging. Disarankan penggunaan campuran 
acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi dalam pakan pada 
level 1,2% untuk meningkatkan populasi bakteri non patogen dan 
menekan populasi bakteri patogen pada usus ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Usaha peternakan mempunyai peranan penting dalam 
pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Protein 
hewani mempunyai susunan asam amino yang lengkap 
sehingga mempunyai kualitas protein yang lebih baik daripada 
protein nabati. Produk peternakan yang mempunyai kontribusi 
besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani salah 
satunya adalah daging unggas. Daging unggas merupakan 
daging yang sering dikonsumsi oleh seluruh lapisan 
masyarakat karena harganya lebih murah dari daging sapi, 
daging kambing, ataupun daging domba. 

Usus ayam merupakan suatu ekosistem yang 
kompleks yang terdiri dari beberapa spesies mikroba dan 
interaksi mikrobial yang menjamin kestabilan ekosistem dan 
kesehatan ayam (Anonymous, 2003). Lingkungan usus 
mempengaruhi populasi mikroflora usus, baik yang patogen 
maupun yang non patogen. Kondisi mikroflora dan populasi 
mikroorganisme dalam saluran pencernaan ayam pedaging 
dapat mempengaruhi pertumbuhan serta produktivitas ayam 
pedaging. 

Penambahan acidifier alami berupa asam laktat dan 
asam sitrat dalam pakan adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Acidifier dapat 
berasal dari limbah pabrik gula yaitu molases dengan 
inokulum Bacillus coagulans untuk menghasilkan asam laktat 
dan inokulum Aspergillus niger untuk menghasilkan asam 
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sitrat (Natsir, dkk, 2006). Acidifier digunakan sebagai aditif 
pakan ayam bertujuan untuk mempertahankan pH saluran 
pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk 
pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam saluran 
pencernaan serta menekan mikroba patogen dan meningkatkan 
pertumbuhan mikroba yang menguntungkan (Hyden, 2000). 

Feed additive (aditif pakan) adalah bahan yang 
dicampurkan ke dalam pakan yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keadaan gizi ternak, meskipun bahan tersebut 
bukan merupakan zat makanan (Adams, 2000). Fitobiotik 
adalah salah satu jenis dari feed additive alami yang berasal 
dari tanaman. Tanaman yang termasuk dalam jenis fitobiotik 
adalah tanaman yang memiliki kandungan zat aktif dan 
berfungsi untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. 

Bawang putih (Allium sativum) dan meniran 
(Phyllanthus niruri L.) dapat berperan sebagai fitobiotik 
karena bawang putih mampu menekan pertumbuhan dan 
populasi mikroba patogen dan memperbaiki penampilan 
produksi ayam pedaging, sedangkan tanaman meniran dapat 
memberikan efek kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh, 
antibakterial dan antioksidan. Bawang putih (Allium sativum) 
mengandung minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai 
antibakteri, antiseptik dan antijamur (Rabinowitch dan Currah, 
2002; Hakim, 2008). Senyawa turunan flavonoid dalam 
tanaman meniran dilaporkan memiliki potensi sebagai 
imunomodulator, sehingga mampu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh, dan mampu menangkal serangan virus, 
bakteri, atau mikroba lainnya (Praseno, dkk, 2001; Suhirman 
dan Winarti 2010). 

Salah satu alternatif dalam upaya peningkatan 
produktifitas melalui pemanfaatan fitobiotik alami (bawang 
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putih dan meniran) untuk pakan ayam pedaging adalah dengan 
melakukan proteksi melalui teknologi enkapsulasi. Menurut 
Versic (2000) tujuan enkapsulasi adalah untuk melindungi 
flavor, zat aktif dan aroma serta dapat meningkatkan 
kelarutan. 

Dari uraian dan kajian diatas, peneliti tertarik untuk 
mengkaji pengaruh penggunaan campuran acidifier alami dan 
dengan fitobiotik (bawang putih / Allium sativum dan meniran 
/ Phyllanthus niruri L.) dengan tetap mempertahankan 
kandungan senyawa aktif yang ada di bawang putih dan 
meniran yang bermanfaat bagi ayam melalui pemanfaatan 
teknologi juicer dan proteksi enkapsulasi dengan microwave, 
maupun tanpa teknologi enkapsulasi terhadap pengaruhnya 
pada mikroflora usus ayam pedaging yang meliputi jumlah 
koloni Bakteri Asam Laktat (BAL), Eschericia coli, dan 
Salmonella sp. 
1.2 Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan dengan 
enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap mikroflora usus 
ayam pedaging meliputi jumlah koloni BAL, Escherichia coli, 
dan Salmonella sp. 
1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan 
dengan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap mikroflora 
usus ayam pedaging meliputi jumlah koloni BAL, Escherichia 
coli, Salmonella sp. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang tentang 
pengaruh penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik 
tanpa dan dengan enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap 
terhadap mikroflora usus ayam pedaging meliputi jumlah 
koloni BAL, Escherichia coli, dan Salmonella sp. 
1.5 Kerangka Pikir 

 Arah perkembangan peternakan sekarang bukan hanya 
menyangkut pakan, bibit dan manajemen, melainkan 
mengarah pada produk peternakan yang aman untuk manusia 
dan lingkungan (Gunal, et al., 2006). Penggunaan antibiotik 
dalam pakan dapat meninggalkan residu dalam tubuh ternak 
hingga dikonsumsi oleh manusia. Penggunaan acidifier alami 
dan fitobiotik dapat menggantikan posisi antibiotik. Acidifier 
merupakan asam organik yang mempunyai fungsi mengontrol 
keasamaan, pengontrolan pH yang tepat, mencegah 
pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan, bertindak 
sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan mencegah 
terjadinya reaksi peroksidasi (Hui, 1992). Penurunan pH 
saluran pencernaan dapat menurunkan jumlah bakteri patogen 
seperti Escherichia coli, dan Salmonella sp. serta dapat 
meningkatkan jumlah bakteri non patogen seperti BAL. 

Bawang putih mengandung minyak atsiri yang dapat 
berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik dan antijamur 
(Rabinowitch dan Currah, 2002; Hakim, 2008). Tepung 
bawang putih dengan dosis 2,5 % dalam pakan dapat 
mengatasi infeksi Salmonella typhimurium pada ayam 
pedaging dengan menurunkan koloni bakteri Salmonella 
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typhimurium (Wiryawan et al., 2005). Sedangkan Suharti 
(2004) melaporkan tepung bawang putih dengan konsentrasi 5 
% dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella 
typhimurium yang setara dengan efek tetrasiklin 100 µg/ml. 
Senyawa turunan flavonoid dalam tanaman meniran 
dilaporkan memiliki potensi sebagai imunomodulator, 
sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan 
mampu menangkal serangan virus, bakteri, atau mikroba 
lainnya (Suhirman dan Winarti 2010). Tanaman meniran 
mengandung dua senyawa terpenoid yaitu jenis phytadiene 
dan 1,2-seco cladiellan, dimana campuran kedua senyawa 
aktif terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia 
coli dan bakteri Staphylococus aureus (Gunawan, dkk. 2008).  

Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen 
bahan pakan yang sensitif terhadap kerusakan karena proses 
oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi dan merubah 
komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang lebih mudah 
ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan kelarutan 
(Shelke, 2006). Natsir, dkk (2010) melaporkan penggunaan 
asam laktat terenkapsulasi dengan level 0,6% dapat menekan 
jumlah koloni Salmonella sp. 

Senyawa aktif berupa minyak atsiri dan allicin dalam 
bawang putih dan flavonoid meniran mudah mengalami 
kerusakan dan menguap, mungkin juga pada proses 
enkapsulasi sehingga perlu teknologi untuk mencegah 
kerusakan dan kehilangan senyawa yang sangat penting bagi 
kesehatan ayam tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
penambahan bahan antioksidan  yang dapat menghambat 
oksidasi lemak. Salah satu bahan antioksidan buatan yang 
dapat digunakan adalah Butylated Hydroxytoluene (BHT). 
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Usus ayam merupakan suatu ekosistem yang 
kompleks yang terdiri dari beberapa spesies mikroba dan 
interaksi mikrobial yang menjamin kestabilan ekosistem dan 
kesehatan ayam (Anonymous, 2003). Asam-asam organik 
seperti asam laktat, propionat dan sitrat bekerja pada pH 
rendah dan memberi kesehatan pada saluran pencernaan dari 
Salmonella sp dan bakteri patogen lainnya (Hyden, 2000). 
Kadar keasaman usus berpengaruh terhadap jumlah 
mikroorganisme baik yang patogen dan non patogen. 
1.6 Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 
1. Penggunaan campuran bawang putih (Allium 

sativum) dan meniran (Phyllanthus niruri L.) 
dalam bentuk dengan enkapsulasi sebagai aditif 
pakan lebih baik dalam menurunkan bakteri 
patogen dibandingkan dengan penggunaan 
campuran bawang putih (Allium sativum) dan 
meniran (Phyllanthus niruri L.) tanpa enkapsulasi. 

2. Semakin tinggi level penggunaan campuran 
bawang putih (Allium sativum) dan meniran 
(Phyllanthus niruri L.) sebagai aditif pakan dapat 
menekan jumlah bakteri patogen dalam usus ayam 
pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Acidifier 

 Acidifier adalah asam organik yang mempunyai fungsi 
mengontrol keasamaan, pengontrolan pH yang tepat, 
mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan, 
bertindak sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan 
mencegah terjadinya reaksi peroksidasi (Hui, 1992). Acidifier 
dapat berupa asam sitrat, asam laktat, asam propionat, asam 
asetat atau campuran asam organik dan campur dengan zat 
makanan lain. 

 Tujuan penggunaan acidifier dalam pakan adalah 
untuk meningkatkan efisiensi pakan dan meningkatkan 
kesehatan ayam. Penggunaan acidifier dapat menurunkan pH 
saluran pencernaan baik pada daerah duodenum, jejunum, 
ileum, dan caecum. Penurunan pH saluran pencernaan ini 
dapat menurunkan jumlah bakteri patogen (Salmonella sp. dan 
Escherichia coli) serta dapat meningkatkan bakteri non 
patogen (Bacillus sp. dan Lactobacillus sp.) (Hyden, 2000). 

Penggunaan antibiotik dalam pakan unggas telah 
dilarang di Eropa sejak tahun 2000 karena kekhawatiran 
tentang kemungkinan resistensi antibiotik pada manusia 
(Ratcliff, 2001). Penggunaan acidifier tidak seperti antibiotik, 
acidifier tidak menimbulkan residu dalam tubuh ayam 
sehingga tidak membahayakan kesehatan ayam serta manusia 
yang mengkonsumsi daging ayam tersebut (Theo, 1998). 
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Menurut Hyden (2000) penggunaan acidifier berupa asam 
sitrat mempunyai efek menurunkan pH pada daerah usus halus 
dan usus besar. Usus halus merupakan tempat utama 
pencernaan dan absorbs zat makanan. Apabila pH pada saluran 
pencernaan rendah, maka mikroba patogen tidak dapat 
bertahan hidup sedangkan mikroba non patogen dapat 
meningkatkan pertumbuhannya. 

 Asam organik dapat diproduksi melalui proses 
fermentasi baik fermentasi padat maupun fermentasi cair. 
Proses fermentasi cair biasanya memanfaatkan substrat whey 
atau molases sebagai sumber karbon. Beberapa spesies bakteri 
asam laktat yang bisa digunakan untuk memproduksi asam 
laktat adalah Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 
planarium dan Lactobacillus delbruekii, namun spesies 
tersebut tidak cocok untuk produksi asam laktat skala industri 
karena tingginya resiko kontaminasi, sedangkan spesies 
thermofilik cocok untuk produksi asam laktat skala industri 
karena tidak memerlukan kondisi steril. Salah satu jenis 
bakteri thermofilik adalah Bacillus coagulans yang dapat 
menghasilkan asam laktat pada suhu 55oC (Payot, et al., 
1999). 

 Faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi asam 
organik adalah mikroorganisme, sumber karbon, sumber 
nitrogen, pH, suhu dan waktu inkubasi (Ali et al., 2002). 
Produksi asam laktat melalui proses fermentasi molases 
dengan Bacillus coagulans optimal pada pH awal 7,1, suhu 
43oC dan waktu inkubasi 45 jam. Persentase produksi asam 
laktat adalah 44,36±3,01% dan rendemennya adalah 
43,1±5,95% sedangkan produksi asam sitrat melalui proses 
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fermentasi molases dengan Aspergilus niger optimal pada pH 
awal 7,0 suhu 50oC dan waktu inkubasi 3 hari. Persentase 
asam sitrat adalah 42,49 ± 2,04% dan rendemennya adalah 
51,74±5,24% (Natsir, dkk., 2006) 

2.2 Bawang Putih (Allium sativum) 

 Bawang putih (Allium sativum) adalah herba semusim 
berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. 
Tanaman ini banyak ditanam di ladang-ladang di daerah 
pegunungan yang cukup mendapat sinar matahari. Batangnya 
batang semu dan berwarna hijau. Bagian bawahnya bersiung-
siung, bergabung menjadi umbi besar berwarna putih. Tiap 
siung terbungkus kulit tipis dan kalau diiris baunya sangat 
tajam. Daunnya berbentuk pita (pipih memanjang), tepi rata, 
ujung runcing, beralur, panjang 60 cm dan lebar 1,5 cm, 
berakar serabut, bunganya berwarna putih, bertangkai panjang 
dan bentuknya payung (Hakim, 2008) 

Bawang putih memiliki taksonomi sebagai berikut: 

  Divisi   : Spermatophyta 
  Subdivisi  : Angiospermae 
  Kelas   : Monocotyledonae 
  Ordo   : Liliales 
  Famili   : Liliaceae 
  Genus   : Allium 
  Spesies  : Allium sativum 
Sumber : Anonymous (2009) 
  

Bawang putih mengandung minyak atsiri yang dapat 
berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik dan antijamur 
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(Rabinowitch dan Currah, 2002; Hakim, 2008). Allicin yang 
terkandung dalam bawang putih kemungkinan juga adalah zat 
aktif yang bersifat antihelmic. Allicin tidak terbentuk pada 
tanaman utuh bawang putih, karena pada bawang putih utuh 
mengandung alliin dan enzim allinase. Apabila bawang putih 
diiris atau dihancurkan maka alliin  akan bereaksi dengan 
enzim allinase membentuk allicin (Regar, 2009). 
 Wiryawan et al. (2005) menggunakan tepung bawang 
putih dalam mengatasi infeksi Salmonella typhimurium pada 
ayam pedaging dengan dosis 2,5% dalam pakan dapat 
menurunkan koloni bakteri Salmonella typhimurium dan 
Suharti (2004) melaporkan tepung bawang putih dengan 
konsentrasi 5% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
Salmonella typhimurium yang setara dengan tetrasiklin 100 
µg/ml. Safitri (2004) melaporkan bahwa ekstrak bawang putih 
dengan konsentrasi 20% memiliki aktivitas untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphilococcus agalactie, Staphilococcus 
aureus, dan Escherichia coli yang setara dengan ampicilin 5 
µg. 

2.3 Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

 Tanaman meniran (Phyllanthus niruri L.) tumbuh liar 
di tempat yang lembab dan berbatu, seperti di sepanjang 
saluran air, semak-semak, dan tanah diantara rerumputan. 
Meniran biasa ditemukan di daerah dataran rendah  sampai 
ketinggian 1000 m dari permukaan laut. Meniran merupakan 
tanaman semusim, tumbuh tegak, tinggi 30 – 50 cm, 
bercabang-cabang. Batang berwarna hijau pucat, daun tunggal, 
letak berseling. Helaian daun bundar memanjang, ujung 
tumpul, pangkal membulat, permukaan bawah berbintik 
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kelenjar, tepi rata, panjang sekitar 1,5 cm, lebar sekitar 7 mm, 
berwarna hijau. Dalam satu tanaman ada bunga betina dan 
bunga jantan. Bunga jantan keluar di bawah ketiak daun, 
sedangkan bunga betina keluar di atas ketiak daun. Buahnya 
kotak, bulat pipih, licin, bergaris tengah 2 – 2,5 mm. Bijinya 
kecil, keras, berbentuk ginjal, berwarna coklat (Sulaksana dan 
Iskandar, 2010). 

Senyawa turunan flavonoid dalam tanaman meniran 
dilaporkan memiliki potensi sebagai imunomodulator, 
sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan 
mampu menangkal serangan virus, bakteri, atau mikroba 
lainnya (Praseno, dkk, 2001; Suhirman dan Winarti 2010). 
Tanaman meniran mengandung dua senyawa terpenoid yaitu 
jenis phytadiene dan 1,2-seco cladiellan, dimana campuran 
kedua senyawa aktif terhadap penghambatan pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli dan bakteri Staphylococus aureus 
(Gunawan, dkk., 2008). 

 Menurut Kurniawan (2011) taksonomi tanaman 
meniran adalah sebagai berikut:  

  Divisi  : Spermatophyta 
  Sub divisi : Angiospermae 
  Kelas  : Dicotyledonae 
  Ordo  : Euphorbiales 
  Famili  : Euphorbiae 
  Genus  : Phyllanthus 
  Spesies : Phyllanthus niruri Linn 
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Meniran selain mengandung flavonoid juga banyak 
mengandung unsur kimia filantin (0,5%) dan lipofilantin yang 
merupakan komponen utama pelindung hati dari zat toksik 
(Rudiyanto, 2006). Sebagai imunomodulator, meniran tidak 
semata-mata berefek meningkatkan sistem imun, namun juga 
menekan sistem imun apabila aktivitasnya berlabihan. Jika 
aktivitas sistem imun berkurang, maka kandungan flavonoid 
dalam meniran akan mengirimkan sinyal intraseluler pada 
reseptor sel untuk meningkatkan aktivitasnya. Sebaliknya jika 
sistem imun kerjanya berlebihan, maka meniran berkhasiat 
dalam mengurangi kerja sistem imun tersebut. Jadi, meniran 
berfungsi sebagai penyeimbang sistem imun. 

2.4 Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah proses dimana satu atau lebih 
material dilapisi oleh material lain, baik material yang dilapisi 
maupun yang melapisi kebanyakan berupa cairan, tapi bisa 
juga berupa partikel gas (Risch, 1995). Enkapsulasi bertujuan 
untuk melindungi komponen bahan pakan yang sensitif 
terhadap kerusakan karena proses oksidasi, mengurangi 
kehilangan nutrisi dan merubah komponen bahan pakan cair 
ke bentuk padat yang lebih mudah ditangani, melindungi 
pigmen dan meningkatkan kelarutan (Shelke, 2006). Menurut 
Versic (2000) 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 (vacum drying) 
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 Saluran pencernaan ayam memiliki tingkat keasaman 
(pH) yang berbeda-beda dalam setiap bagiannya. Pakan yang 
masuk dalam saluran dapat mempengaruhi terjadinya 
perubahan tingkat keasaman pada masing-masing bagian 
dalam saluran pencernaan sehingga asam-asam organik yang 
ditambahkan dalam pakan harus dilindungi (protected) untuk 
menghindari disosiasi dalam crop dan usus halus yang 
memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga zat-zat 
makanan dapat mencapai bagian-bagian dalam saluran 
pencernaan selanjutnya dimana populasi bakteri-bakteri yang 
menguntungkan berada (Gauthier, 2006). 

2.5 Mikroflora Usus Halus 

 Terdapat beberapa jenis mikroorganisme patogen dan 
non patogen yang berada dalam saluran pencernaan unggas. 
Mikroorganisme yang bersifat patogen dapat menyebabkan 
penyakit sedangkan yang bersifat non patogen dapat 
menguntungkan selama proses pencernaan berlangsung. 
Dalam keadaan normal kedua jenis mikroorganisme ini berada 
dalam keadaan seimbang serta sejumlah interaksi, simbiosis 
dan kompetisi terjadi diantara kedua mikroorganisme tersebut 
(Soeharsono, 1998). 

Jumlah dan komposisi mikroba sangat dipengaruhi 
oleh umur ternak, respon imunitas, jenis makanan dan 
antibiotik oral yang diberikan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan mikroba terdiri dari faktor 
lingkungan yang terdiri dari suhu, pH, kelembaban, sumber 
karbon, nitrogen, mineral (unsur makro dan mikro) dan 
vitamin (Stainer, 1976). 
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Jumlah mikroba dalam usus sangat dipengaruhi oleh 
pH. Kondisi pH yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri dapat 
dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kondisi pH yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri 

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

Keseimbangan antara bakteri-bakteri yang 
menguntungkan dan merugikan dalam saluran pencernaan 
seharusnya diperhatikan terkait produksi yang tinggi dari 
ternak. Keseimbangan populasi bakteri dalam saluran 
pencernaan hanya dapat didapatkan apabila komposisi antara 
bakteri yang menguntungkan seperti Bifidobacteria dan 
Lactobacilli sp. dan yang merugikan seperti Clostridia 
setidaknya 85% berbanding 15% agar fungsi mikroflora yang 
menguntungkan dalam tubuh makhluk hidup bisa optimal 
(Samadi, 2006). Ketidakseimbangan populasi antara bakteri 
yang menguntungkan dan merugikan berakibat pada turunnya 
produksi ternak. Gauthier (2006) menjelaskan bahwa bakteri 
patogen dapat menyebabkan diare, infeksi, disfungsi liver dan 
rendahnya penyerapan nutrisi pakan, sedangkan bakteri non 
patogen dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, 
menstimulasi sistem imun, mensintesis vitamin dan lain-lain. 
Mikroflora yang normal dan sehat berfungsi untuk menahan 
serangan patogen dan juga penting bagi kinerja pencernaan 
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yang efektif untuk menghasilkan parameter pertumbuhan yang 
baik (Mohnl, 2008). 

 Interaksi mikrobial memberikan kontribusi terbesar 
terhadap homeostasis bakterial dalam saluran pencernaan. 
Adapun mekanisme interaksi metabolik yang terjadi dalam 
saluran pencernaan meliputi: 

a) Kompetisi antara mikroflora dan organisme non 
indigenous terhadap zat makanan dalam jumlah 
terbatas 

b) Kolaborasi metabolit oleh mikroflora sehingga 
menghambat multiplikasi organisme non indogenous 

c) Membuat kondisi lingkungan mikroflora yang dapat 
memperbesar jumlah organisme non indigenous 

d) Kompetisi antara mikroflora dengan non indogenous 
terhadap lokasi yang berhubungan dengan mukosa 
usus 
(Fuller, et al., 1971) 

 Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan 
absorbsi zat makanan. Apabila pH pada saluran pencernaan 
rendah maka mikroba patogen tidak dapat bertahan hidup 
sedangkan mikroba non patogen dapat meningkatkan 
pertumbuhannya, contohnya adalah Lactobacillus sp. dapat 
tumbuh optimum pada pH 5,4 – 6,4 sedangkan Salmonella sp. 
tumbuh optimum pada pH 6,8 – 7,2 (Hyden, 2000). Jenis 
mikroflora dan jumlah populasinya dalam saluran pencernaan 
ayam seperti pada Tabel 2. Lactobacilli adalah mikroflora 
yang dominan dalam crop/esophagus, usus halus dan usus 
besar. 
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Tabel 2. Sebaran distribusi dan jenis mikroba yang terdapat 
pada setiap bagian saluran pencernaan unggas 

Organ Jenis Mikroba Jumlah 
Populasi* 

Crop/Esophagus Lactobacilli 109 
 Streptococci 104 
 Escherichia coli 102 

Usus halus Lactobacilli 108 
 Streptococci 104 
 Escherichia coli 102 

Usus besar Lactobacilli 109 
 Streptococci 107 
 Yeast 102 
 An-aerobik 

obligat**  
1010 

Keterangan: 
* : CFU/g dari kandungan organ 
**: an aerobic obligat : Cocci sp., Eubacterium sp., Clostridium sp., 
Gemingger sp., Fusobacterium sp. dan Bacteriodes sp.. 
Sumber : Gerald (1992) yang disitasi oleh Sjofjan (2001) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian percobaan in vivo pada ayam pedaging 
dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 27 Maret sampai 1 
Mei 2012 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 
Kabupaten Malang. Pembuatan aditif pakan dan analisis bahan 
pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak bagian Nutrisi dan Makanan Ternak (NMT). Analisis 
mikroflora usus dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi 
bagian Teknologi Hasil Ternak (THT) Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya  Malang. 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chick (DOC) 
ayam pedaging sebanyak 192 ekor Strain Lohmann MB 
Platinum produksi PT. Multibreeder Adhirama Indonesia yang 
tidak dibedakan jenis kelaminnya dan dipelihara selama 35 
hari dengan rata-rata bobot badan awal 42,94±3,10 g dan 
koefisien keragaman 7,22%. Data bobot badan DOC yang 
digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. 
3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
kandang baterai kelompok dengan setiap petak berisi 8 ekor 
ayam. Kandang yang digunakan berjumlah 24 petak dengan 
ukuran panjang x lebar x tinggi = 100 cm x 90 cm x 70 cm 
dan. Kandang dilengkapi tempat pakan dan minum, pemanas 



18 

 

serta lampu penerangan. Peralatan lain yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
1. Timbangan Ohaus kapasitas 1300 g dengan ketelitian 

0,05 g, digunakan untuk menimbang ayam dari DOC 
sampai umur 4 minggu. 

2. Timbangan digital kapasitas 5 kg digunakan untuk 
menimbang pakan dan ayam mulai umur 4 minggu. 

3. Peralatan pembuatan aditif pakan meliputi microwave, 
juicer, oven dan grinder. 

Peralatan analasis jumlah mikroflora usus, meliputi 
timbangan analitik, tabung reaksi, gelas ukur, cawan petri, 
pipet mikro, erlenmeyer, autoclave, water bath, oven vacuum 
dan Stuart Scientific Colony Counter. 
3.2.3 Aditif Pakan 

Aditif pakan yang digunakan adalah kombinasi 
acidifier alami dan fitobiotik yang berasal dari tanaman 
bawang putih (Allium sativum) dan meniran (Phylanthus niruri 
L.) tanpa enkapsulasi dan dengan enkapsulasi. Pada proses 
enkapsulasi bahan enkapsulan yang digunakan adalah gum 
arab dan whey dengan perbandingan 80%:20% dengan total 
penggunaan enkapsulan sebanyak 30% dari campuran bawang 
putih dan meniran. Selain itu, juga ditambahkan Butylated 
Hydroxy Toluene (BHT) sebanyak 0,075% dari campuran 
bawang putih dan meniran sebagai bahan antioksidan untuk 
menghambat proses oksidasi. Proses pembuatan aditif pakan 
campuran bawang putih dan meniran dalam bentuk tepung dan 
enkapsulasi dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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 3.2.4 Pakan Penelitian 

Pakan yang digunakan adalah pakan basal yang 
disusun sesuai dengan kebutuhan per periode ayam pedaging 
(starter dan finisher) serta ditambahkan aditif pakan sesuai 
dengan perlakuan. Komposisi pakan basal dan kandungan zat 
makanannya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 sebagai berikut : 

 
Tabel 3. Komposisi Pakan Basal Periode Starter dan Finisher 

 Bahan pakan 
Komposisi (%) 

Starter Finisher 
Jagung  53,80 52,09 
Bungkil kedelai 20,60 17,86 
Bekatul  0 10,00 
MBM 5,00 5,00 
Bungkil kelapa 5,00 0 
Tepung Ikan Lokal 10,00 10,00 
Minyak kelapa 3,97 3,65 
Garam  0,24 0,13 
DL-Metionin 0,19 0,07 
Filler  1,20 1,20 

Total 100 100 
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Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan perlakuan (pakan basal ± 
feed additive) pakan basal periode starter dan finisher  

Periode Perlakuan BK 
(%) 

PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Abu 
(%) 

ME 
(kkal/kg) 

Starter 

B1L0 85,69 24,00 6,51 3,74 7,25 2.956,59 

B1L1 85,52 23,99 6,50 3,76 7,25 2.956,28 

B1L2 85,35 23,99 6,49 3,78 7,26 2.947,97 

B1L3 85,18 23,98 6,48 3,79 7,27 2.943,65 

B2L0 85,69 24,00 6,51 3,74 7,25 2.956,59 

B2L1 85,66 24,02 6,51 3,74 7,26 2.953,14 

B2L2 85,64 24,03 6,50 3,74 7,26 2.949,69 

B2L3 85,61 24,05 6,50 3,74 7,27 2.946,24 

Finisher 

B1L0 86,91 22,76 8,15 3,18 9,10 3.151,90 

B1L1 86,74 22,76 8,14 3,20 9,11 3.147,59 

B1L2 86,57 22,75 8,13 3,22 9,12 3.143,28 

B1L3 86,40 22,74 8,12 3,23 9,13 3.138,96 

B2L0 86,91 22,76 8,15 3,18 9,10 3.151,90 

B2L1 86,88 22,78 8,14 3,18 9,11 3.148,45 

B2L2 86,86 22,79 8,14 3,18 9,12 3.145,00 

B2L3 86,83 22,81 8,14 3,18 9,13 3.141,55 

Keterangan: Berdasarkan hasil perhitungan setelah dilakukan analisis 
proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
3.2.5 Media Perhitungan Total Plate Count (TPC) 

Media yang digunakan pada perhitungan TPC 
mikroflora usus adalah media Mann Ragosa Sharpe (MRS) 
untuk uji BAL, media Violet Red Bile Agar (VRBA) untuk uji 
Escherichia coli, dan media Salmonella shigella agar (SS 
agar) untuk uji Salmonella sp. Tahap perhitungan TPC dapat 
dilihat pada Lampiran 3.  
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3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
tersarang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 8 (delapan) pakan perlakuan yang 
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis bentuk aditif pakan (B1= 
tanpa enkapsulasi dan B2=  dengan enkapsulasi) dan 4 (empat) 
level penggunaan dalam pakan yang tersarang pada jenis 
bentuk aditif pakan (L0= 0%, L1= 0,4%, L2=0,8% dan L3= 
1,2%). Setiap percobaaan diulang sebanyak 3 kali dan setiap 
ulangan pada kandang baterai terdapat 8 ekor, jumlah ayam 
yang digunakan sebanyak 192 ekor. Pakan perlakuan yang 
diberikan adalah sebagai berikut : 
1. B1L0 = Pakan basal + 0% campuran acidifier alami – 

fitobiotik tanpa enkapsulasi  
2. B1L1 = Pakan basal + 0,4% campuran acidifier alami 

– fitobiotik tanpa enkapsulasi  
3. B1L2 = Pakan basal + 0,8% campuran acidifier alami 

– fitobiotik tanpa enkapsulasi  
4. B1L3 = Pakan basal + 1,2% campuran acidifier alami 

– fitobiotik  tanpa enkapsulasi 
5. B2L0 = Pakan basal + 0% campuran acidifier alami – 

fitobiotik  dengan enkapsulasi  
6. B2L1 = Pakan basal + 0,4% campuran acidifier alami 

– fitobiotik dengan enkapsulasi  
7. B2L2 = Pakan basal + 0,8% campuran acidifier alami 

– fitobiotik dengan enkapsulasi  
8. B2L3 = Pakan basal + 1,2% campuran acidifier alami 

– fitobiotik dengan enkapsulasi 
 

 



22 

 

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Tahap Persiapan 

  Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan 
sebelum penelitian berlangsung. Tahap persiapan yang 
dilakukan dalam penelitian terdiri dari mempersiapkan 
kandang dan peralatanya, sanitasi kandang (pengapuran dan 
penyemprotan desinfektan), penataan dan pelabelan kandang 
sesuai perlakuan, penataan litter yang terdiri dari sekam dan 
koran, pemasangan lampu penerangan dan alat pemanas. 

3.4.2 Tahap Pemeliharan 

  Ayam dipelihara selama 35 hari dengan diberi pakan 
sesuai perlakauan dan setiap minggu dicatat konsumsi pakan 
dan petambahan bobot badannya. 

3.4.3 Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel Usus 

Setelah berumur 35 hari ayam yang sudah dipilih dari 
setiap kandang berdasarkan bobot badan yang hampir sama 
dengan rata-rata bobot badan akhir pada setiap ulangan dari 
masing-masing perlakuan dipotong. Kemudian sampel usus 
halus di bagian ileum dipotong sepanjang 4 cm dan diikat 
masing-masing ujungnya dengan benang jahit. Selanjutnya 
sampel usus dimasukkan pot film dan disimpan di box 
sterofoam yang telah diisi dengan es.  

3.4.4 Pengujian Jumlah Mikroflora Usus 

Tahapan pengujian jumlah mikroflora usus dilakukan 
dengan perhitungan Total Plate Count (TPC) untuk masing-
masing jenis mikroflora usus dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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3.5.  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini, meliputi : 
1. Bakteri Asam Laktat (BAL) 
2. Escherichia coli 
3. Salmonella sp. 

 

3.6.  Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 
menggunakan program Excel. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini ditransformasikan kedalam logaritmik kemudian 
dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) dari Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) pola tersarang. Apabila dari perhitungan 
menunjukkan perlakuan berpengaruh terhadap parameter yang 
diukur, maka analisis statistik dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s. Adapun metode matematik untuk 

Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai berikut : (Steel and 
Torrie, 1992). 

   yijk   = µ + αi + βj(i) + εk(ij) 

Dimana :  
Y ijk   = Hasil pengamatan pada perlakuan 
µ  = Nilai tengah umum 

αi = Pengaruh perlakuan bentuk campuran acidifier alami 

dan fitobiotik i 

βj(i) =Pengaruh perlakuan level penggunaan campuran 

acidifier alami dan fitobiotik j(i) 

εk(ij)  = Galat percobaan pada perlakuan k(ij) 

i = 1, 2 
j = 1, 2,....,5 
k = 1,2,3,4 
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3.7 Batasan Istilah  

• Acidifier : Acidifier yang digunakan adalah campuran 
asam sitrat dan asam laktat dengan perbandingan 1 : 1 
(w/w). asam laktat diproduksi melalui proses 
fermentasi molasses dengan Bacillus coagulans 
optimal pada pH awal 7,1, suhu 43 oC dan waktu 
inkubasi 45 jam. Persentase produksi asam laktat 
44,36±3,01% dan rendemennya adalah 43,13±5,95%. 
Sedangkan produksi asam sitrat melalui proses 
fermentasi molasses dengan Aspergillus niger optimal 
pada pH awal 7,0, suhu 50oC dan waktu inkubasi 3 
hari. Persentase asam sitrat adalah 42,49±2,04% dan 
rendemennya adalah 51,74±5,24% (Natsir, dkk, 2006).  
 

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

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

• Mikroflora usus meliputi BAL, Eschericia coli, dan 
Salmonella sp. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Bentuk Campuran Acidifier Alami dan 
Fitobiotik Terhadap Mikroflora Usus Halus  

 Jumlah koloni BAL, Escherichia coli, Salmonella sp. 
berdasarkan bentuk campuran acidifier (tanpa enkapsulasi (B1) 
dan dengan enkapsulasi (B2)) alami dan fitobiotik dapat dilihat 
pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data rata-rata jumlah koloni mikroflora (BAL, 
Escherichia coli dan Salmonella sp.) menurut 
bentuk campuran acidifier alami dan fitobiotik (log 
cfu/ml) 

Perlakuan BAL Escherichia coli Salmonella sp 

 log cfu/ml 

B1 9,36±0,12 4,58±0,10 3,94±0,32 

B2 9,68±0,24 4,33±0,41 3,86±0,12 

 

4.1.1 Pengaruh Bentuk Campuran Acidifier Alami dan 
Fitobiotik Terhadap Jumlah Koloni BAL 

 Dari Tabel 5 diketahui bahwa jumlah koloni BAL yang 
terbentuk pada ileum ayam yang diberi tambahan campuran 
acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi (9,68±0,24 
log cfu/ml) lebih tinggi daripada acidifier alami dan fitobiotik 
tanpa enkapsulasi (9,36±0,12 log cfu/ml). Jumlah koloni BAL 
rata-rata yang terbentuk pada usus halus ayam dengan pakan 
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yang ditambah campuran acidifier dan fitobiotik tanpa 
enkapsulasi lebih sedikit apabila dibandingkan dengan yang 
dengan enkapsulasi. Pakan dengan penambahan campuran 
acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi memiliki 
jumlah koloni BAL yang lebih sedikit karena acidifier dan 
fitobiotik sudah terdegradasi sebelum mencapai usus halus 
sehingga fungsi acidifier alami dan fitobiotik untuk 
menurunkan pH dan meningkatkan jumlah bakteri non 
patoogen, khususnya BAL tidak berlangsung secara maksimal. 
Untuk mengetahui pengaruh penambahan acidifier alami dan 
fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi terhadap jumlah 
koloni BAL dilakukan analisis sidik ragam. 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata dari pemberian campuran acidifier 
alami dan fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi terhadap 
jumlah koloni BAL dalam ileum ayam. Hal ini menunjukkan 
enkapsulasi juga belum mampu memproteksi campuran 
acidifier alami dan fitobiotik sehingga jumlah koloni BAL 
tidak meningkat atau tidak berbeda nyata dengan penambahan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik yang tidak dengan 
enkapsulasi. Padahal enkapsulasi bertujuan untuk melindungi 
komponen bahan pakan yang sensitif terhadap kerusakan 
karena proses oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi dan 
merubah komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang 
lebih mudah ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan 
kelarutan (Shelke, 2006). 
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4.1.2 Pengaruh Bentuk Campuran Acidifier Alami dan 
Fitobiotik Terhadap Jumlah Koloni Escherichia coli 

 Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah koloni 
Escherichia coli pada perlakuan penambahan pakan dengan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi 
(4,58±0,10 log cfu/ml) lebih rendah dibandingkan dengan 
pakan dengan penambahan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tanpa enkapsulasi (4,33±0,41 log cfu/ml). 
Selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam untuk mengetahui 
pengaruh bentuk campuran acidifier alami dan fitobiotik 
terhadap jumlah koloni Escherichia coli. 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
penambahan campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan 
dengan enkapsulasi tidak memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap jumlah koloni Escherichia coli. Hyden (2000) 
menyatakan bahwa acidifier yang digunakan sebagai aditif 
pakan ayam bertujuan untuk mempertahankan pH saluran 
pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk 
pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam saluran 
pencernaan serta menekan mikroba patogen dan meningkatkan 
pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Gunawan, dkk. 
(2008) menyatakan herbal meniran (Phyllanthus niruri L.) 
mengandung dua senyawa terpenoid yang diduga jenis 
phytadiene dan 1,2-seco cladiellan, dimana campuran  kedua  
senyawa  ini  aktif  terhadap bakteri  Escherichia  coli  dan 
bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini menunjukkan 
enkapsulasi yang dilakukan belum efektif melindungi zat aktif 
pada pakan atau telah terdegradasi sebelum mencapai usus 
halus. Akibatnya, sifat anti-mikroba seperti penyataan Hyden 
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(2000) dan Gunawan dkk (2008) tidak muncul dalam 
penelitian ini. 

4.1.3 Pengaruh Bentuk Campuran Acidifier Alami dan 
Fitobiotik Terhadap Jumlah Koloni Salmonella sp. 

 Dari Tabel 5 diketahui bahwa jumlah koloni 
Salmonella sp. yang terdapat pada ileum ayam dengan pakan 
penambahan campuran acidifier alami dan fitobiotik dengan 
enkapsulasi (3,86±0,12 log cfu/ml) memiliki jumlah koloni 
yang lebih sedikit  daripada pakan dengan penambahan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi 
(3,94±0,32 log cfu/ml). Untuk mengetahui pengaruh bentuk 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa dan dengan 
enkapsulasi terhadap jumlah koloni Salmonella sp. dilakukan 
analisis sidik ragam. 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan 
yang tidak nyata dari pengaruh bentuk campuran acidifier 
alami dan fitobiotik tanpa dan dengan enkapsulasi terhadap 
jumlah koloni Salmonella sp. yang terdapat dalam ileum 
ayam. Pakan yang masuk dalam saluran dapat mempengaruhi 
terjadinya perubahan tingkat keasaman pada masing-masing 
bagian dalam saluran pencernaan sehingga asam-asam organik 
yang ditambahkan dalam pakan harus dilindungi (protected) 
untuk menghindari disosiasi dalam crop dan usus halus yang 
memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga zat-zat 
makanan dapat mencapai bagian-bagian dalam saluran 
pencernaan selanjutnya dimana populasi bakteri-bakteri yang 
menguntungkan berada (Gauthier, 2006). Ditambahkan Hui 
(1992) bahwa acidifier merupakan asam organik yang 
mempunyai fungsi mengontrol keasamaan, pengontrolan pH 
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yang tepat, mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak 
menguntungkan, bertindak sebagai pengawet dan membantu 
zat antiolsidan mencegah terjadinya reaksi peroksidasi. Asam-
asam organik seperti asam laktat, propionat dan sitrat bekerja 
pada pH rendah dan memberi kesehatan pada saluran 
pencernaan dari Salmonella sp dan bakteri patogen lainnya 
(Hyden, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa acidifier 
khususnya tidak dapat mencapai usus halus atau telah 
terdegradasi sehingga pH ileum tidak mampu menekan 
pertumbuhan minroflora pathogen, khususnya Salmonella sp. 

4.2 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier Alami  
dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk Tanpa (B1) dan 
Dengan Enkapsulasi (B2) Terhadap Mikroflora Usus 

Jumlah rata-rata koloni BAL, Escherichia coli dan 
Salmonella sp. berdasarkan level pemberiannya dapat dilihat 
pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Data rata-rata jumlah koloni mikroflora (BAL, 
Escerichia coli dan Salmonella sp) menurut level 
pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
(log cfu/ml) 

Perlakuan Mikroflora 

Bentuk Level BAL Escherichia coli Salmonella sp 

B1 L0 9,18±0,07A 4,99±0,08B 4,29±0,05b 

L1 9,25±0,14A 4,69±0,09AB 4,00±0,64ab 

L2 9,54±0,16A 4,47±0,14AB 3,87±0,22ab 

L3 9,46±0,12A 4,18±0,10A 3,61±0,38a 

B2 L0 9,13±0,07A 4,97±0,54B 4,23±0,11b 

L1 9,72±0,28B 4,58±0,36B 4,10±0,21b 

L2 9,80±0,53B 4,12±0,48AB 3,67±0,07ab 

L3 10,08±0,10B 3,67±0,27A 3,44±0,08a 

Keterangan: 
*  : Nilai dengan superskrip (a – b) menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05) 
** : Nilai dengan superskrip (A – B) menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 
 
4.2.1 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 

Alami  dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa dan Dengan Enkapsulasi Terhadap Jumlah 
Koloni BAL 

4.2.1.1 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni BAL 

 Dari Tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni BAL 
tertinggi hingga terendah adalah B1L2 (9,54±0,16 log cfu/ml); 
B1L3 (9,46±0,12 log cfu/ml); B1L1 (9,25±0,14 log cfu/ml); dan 
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B1L0 (9,18±0,07 log cfu/ml). Untuk mengetahui pengaruh 
penambahan campuran acidifier alami dan fitobiotik dalam 
berbagai level terhadap jumlah koloni BAL dilakukan analisis 
sidik ragam dan terdapat pada Lampiran 4. 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa 
enkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah koloni BAL di 
ileum. Hasil analisis sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan dan diketahui bahwa jumlah koloni BAL untuk 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi 
tertinggi terdapat pada perlakuan B1L2 (9,54±0,16 log cfu/ml) 
dan terendah pada perlakuan B1L0 (9,18±0,07 log cfu/ml) 
namun tidak terjadi perbedaan notasi diantara level pemberian. 

 Penambahan campuran acidifier alami dan fitobiotik 
tanpa enkapsulasi dengan level 0,8% (B1L2) memberikan 
pengaruh terbaik terhadap jumlah koloni BAL. Hal ini 
membuktikan bahwa level pemberian 0,8% telah mampu 
meningkatkan jumlah koloni BAL di ileum, fungsi acidifier 
dapat bekerja secara optimal untuk menurunkan pH saluran 
pencernaan, serta fungsi fitobiotik untuk menekan populasi 
bakteri patogen berlangsung dengan baik sehingga 
meningkatkan populasi bakteri non patogen. Peningkatan 
jumlah koloni BAL di ileum disebabkan oleh penambahan 
acidifier yang dapat menurunkan pH ileum. Kondisi pH yang 
rendah pada ileum akan menekan jumlah bakteri patogen dan 
meningkatkan populasi bakteri non patogen, termasuk BAL. 
Penurunan populasi bakteri non patogen juga dibantu oleh 
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fungsi penambahan fitobiotik pada pakan. Menurut Hyden 
(2000) acidifier dapat digunakan sebagai pakan tambahan 
untuk meningkatkan bakteri yang menguntungkan di dalam 
saluran pencernaan dengan cara menurunkan pH saluran 
pencernaan. Fitobiotik mampu membantu mengontrol 
mikroorganisme di dalam saluran pencernaan unggas dan 
menjaga status kesehatan inang (Riyadi, 2009). 

4.2.1.2 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Dengan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni 
BAL 

Dari Tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni BAL 
tertinggi hingga terendah adalah B2L3 (10,08±0,10 log cfu/ml); 
B2L2 (9,80±0,53 log cfu/ml); B2L1 (9,72±0,28 log cfu/ml); dan 
B2L0 (9,13±0,07 log cfu/ml). Selanjutnya dilakukan analisis 
sidik ragam untuk mengetahui pengaruh penambahan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi 
terhadap jumlah koloni BAL. 

 Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik dalam 
berbagai level memberikan pengaruh yang berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap jumlah koloni BAL di ileum. Hasil 
analisis sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dan 
diketahui bahwa jumlah koloni BAL untuk campuran acidifier 
alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi berbeda sangat nyata 
dengan kontrol B2L0 dan respon tertinggi pada perlakuan B2L3 
(10,08±0,10 log cfu/ml). 
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Pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi dengan level 0,4% secara efektif telah 
mampu meningkatkan jumlah koloni BAL di dalam ileum 
ayam. Acidifier mempunyai fungsi mengontrol keasamaan, 
pengontrolan pH yang tepat, mencegah pertumbuhan mikroba 
yang tidak menguntungkan, serta meningkatkan populasi 
mikroba yang menguntungkan (Hui, 1992). Keseimbangan 
populasi mikroba didalam saluran pencernaan ayam pedaging 
mampu mendukung pertumbuhannya. Fitobiotik mampu 
meningkatkan kegiatan metabolisme dalam tubuh, sehingga 
fitobiotik ini sangat potensial dimanfaatkan sebagai aditif 
dalam pakan unggas (Riyadi, 2009). Dilaporkan Ross, et al. 
(2000) serta Jabar dan Amina (2007) bahwa penggunaan 
ekstrak bawang putih lebih signifikan dalam menekan bakteri 
patogen dibandingkan dengan tepung bawang putih atau juice 
bawang putih. Gauthier (2006) menyatakan bahwa agar suatu 
bahan pakan yang diinginkan dapat mencapai tempat yang 
dituju maka bahan pakan tersebut harus terlindungi dan dalam 
hal ini adalah dengan enkapsulasi.  

 

4.2.2 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami  dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa dan Dengan Enkapsulasi Terhadap Jumlah 
Koloni Escherichia coli 

4.2.2.1 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni 
Escherichia coli 

Dari Tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni 
Escherichia coli terendah hingga tertinggi adalah B1L3 
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(4,18±0,10 log cfu/ml); B1L2 (4,47±0,14 log cfu/ml); B1L1 
(4,69±0,09 log cfu/ml); dan B1L0 (4,99±0,08 log cfu/ml). 
Untuk mengetahui pengaruh penambahan campuran acidifier 
alami dan fitobiotik dalam berbagai level terhadap jumlah 
koloni Escherichia coli dilakukan analisis sidik ragam dan 
dilampirkan pada Lampiran 5. 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa level 
pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik dalam 
berbagai level memberikan pengaruh yang berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap jumlah koloni Escherichia coli di 
ileum. Hasil analisis sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan dan diketahui bahwa jumlah koloni Escherichia coli 
akan menurun untuk campuran acidifier alami dan fitobiotik 
tanpa enkapsulasi pada perlakuan B1L3 (4,18±0,10 log cfu/ml) 
atau penambahannya 1,2%. 

Russell (1992) berpendapat bahwa penggunaan asam 
organik dapat menurunkan pH saluran pencernaan dan 
Escherichia coli sulit bertahan dalam kondisi asam. Penelitian 
Safitri (2004) menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih 
dengan konsentrasi 20% memiliki aktivitas untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang setara dengan 
ampicilin 5 µg. Phyllanthus niruri L. mempunyai kemampuan 
antioksidan dan antimikroba pada bakteri patogen, antara lain 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, 
Psuedomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Bacillus subtilus 
and Klebsiella pneumonia (Rajeshwar ,et al., 2008, 
Venugopalan, et al., 2010, Gami and Kothari, 2011). 
Pernyataan ini didukung oleh Gunawan, dkk (2008) bahwa 



35 

 

tanaman meniran mengandung dua senyawa terpenoid yaitu 
jenis phytadiene dan 1,2-seco cladiellan, dimana campuran 
kedua senyawa aktif terhadap penghambatan pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli dan bakteri Staphylococus aureus.  

4.2.2.2 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Dengan enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni 
Escherichia coli 

Dari tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni 
Escherichia coli. terendah hingga tertinggi adalah B2L3 
(3,67±0,27 log cfu/ml); B2L2 (4,12±0,48 log cfu/ml); B2L1 
(4,58±0,36 log cfu/ml); dan B2L0 (4,97±0,54 log cfu/ml). 
Untuk mengetahui pengaruh penambahan campuran acidifier 
alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi terhadap jumlah 
koloni Escherichia coli selanjutnya dilakukan analisis sidik 
ragam. 

 Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi dalam berbagai level memberikan 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah 
koloni Escherichia coli di ileum. Hasil analisis sidik ragam 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan dan diketahui bahwa 
jumlah koloni Escherichia coli akan menurun untuk campuran 
acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi pada 
perlakuan B2L3 (3,67±0,27 log cfu/ml) atau pada campuran 
acidifier alami dan fitobiotik dengan enkapsulasi sebesar 
1,2%. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 
level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi memberikan pengaruh yang semakin baik 
untuk menurunkan jumlah koloni Escherichia coli. Menurut 
Shelke (2006) enkapsulasi bertujuan untuk melindungi 
komponen bahan pakan yang sensitif terhadap kerusakan 
karena proses oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi dan 
merubah komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang 
lebih mudah ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan 
kelarutan. Pakan yang ditambahkan enkapsulan mampu 
melewati saluran pencernaan sebelum gizzard sehinga pakan 
tidak terurai lebih dulu dan mampu mencapai ileum sehingga 
mampu menekan jumlah bakteri patogen termasuk 
Escherichia coli. Penggunaan acidifier yang dicampur dengan 
fitobiotik dapat menciptakan suasana asam pada saluran 
pencernaan ayam. Russel (1992) menyatakan bahwa salah satu 
bakteri patogen yang tidak tahan dengan suasana asam adalah 
Escherichia coli. 

4.2.3 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa dan Dengan Enkapsulasi Terhadap Jumlah 
Koloni Salmonella sp. 

4.2.3.1 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Tanpa Enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni 
Salmonella sp. 

Dari Tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni 
Salmonella sp. terendah hingga tertinggi adalah B1L3 
(3,61±0,38 log cfu/ml); B1L2 (3,87±0,22 log cfu/ml); B1L1 
(3,10±0,64 log cfu/ml); dan B1L0 (4,29±0,05 log cfu/ml). 
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Untuk mengetahui pengaruh penambahan campuran acidifier 
alami dan fitobiotik tanpa enkapsulasi terhadap jumlah koloni 
Salmonella sp. selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam dan 
dilampirkan pada Lampiran 6. 

 Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik dalam 
berbagai level memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
(P<0,05) terhadap jumlah koloni Salmonella sp. di ileum. 
Hasil analisis sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan dan diketahui bahwa jumlah koloni Salmonella sp. 
menurun untuk campuran acidifier alami dan fitobiotik tanpa 
enkapsulasi pada perlakuan B1L3 (3,61±0,38 log cfu/ml) atau 
pada level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
terbaik adalah pada level pemberian 1,2%. 

 Semakin tinggi level pemberian kombinasi acidifier 
alami dan fitobiotik maka didapatkan hasil yang lebih efektif 
untuk menekan jumlah koloni Salmonella sp. Acidifier yang 
difungsikan untuk menurunkan pH pada saluran pencernaan 
sejalan dengan penurunan jumlah bakteri patogen (Salmonella 
sp dan Escherichia coli) serta dapat meningkatkan bakteri non 
patogen (Bacillus sp dan Lactobacillus sp) (Hyden, 2000).  
Wiryawan et al. (2005) menggunakan 2,5% tepung bawang 
putih untuk mengatasi infeksi Salmonella typhimurium pada 
ayam pedaging dan Suharti (2008) menyatakan tepung bawang 
putih dengan konsentrasi 5% dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri Salmonella typhimurium yang setara dengan tetrasiklin 
100 µg/ml. Senyawa turunan flavonoid dalam tanaman 
meniran dilaporkan memiliki potensi sebagai imunomodulator, 
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sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan 
mampu menangkal serangan virus, bakteri, atau mikroba 
lainnya (Praseno, dkk, 2001; Suhirman dan Winarti 2010). 

4.2.3.2 Pengaruh Level Pemberian Campuran Acidifier 
Alami dan Fitobiotik Tersarang Pada Bentuk 
Dengan enkapsulasi Terhadap Jumlah Koloni 
Salmonella sp. 

Dari Tabel 6 diketahui bahwa jumlah koloni 
Salmonella sp. terendah hingga tertinggi adalah B2L3 
(3,44±0,08 log cfu/ml); B2L2 (3,67±0,07 log cfu/ml); B2L1 
(4,10±0,21 log cfu/ml); dan B2L0 (4,23±0,11 log cfu/ml). 
Selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam untuk mengetahui 
pengaruh penambahan campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi terhadap jumlah koloni Salmonella sp.. 

 Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
level pemberian campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi dalam berbagai level memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni 
Salmonella sp. di ileum. Hasil analisis sidik ragam dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan dan diketahui bahwa jumlah koloni 
Salmonella sp. untuk campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi menurun pada perlakuan B2L3 (3,44±0,08 
log cfu/ml) atau pada pakan dengan campuran acidifier alami 
dan fitobiotik dengan enkapsulasi dengan level 1,2%. 

Gunal et al., (2006) menyatakan bahwa penambahan 
asam organik, dalam hal ini adalah acidifier bersamaan dalam 
pakan mampu menurunkan jumlah Salmonella sp. dalam 
saluran pencernaan unggas. Bawang putih dan meniran yang 



39 

 

digunakan sebagai fitobiotik mampu membantu fungsi 
acidifier untuk menurunkan jumlah koloni Salmonella sp. 
Dilaporkan Wiryawan et al. (2005) bahwa tepung bawang 
putih dengan dosis 2,5% dalam ransum dapat mengatasi 
infeksi Salmonella typhimurium pada ayam pedaging. Meniran 
yang memiliki komponen yang bersifat imunomodulator 
mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga mampu 
menangkal serangan virus, bakteri atau mikroba lainnya 
(Ramdhani, 2011). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan campuran acidifier alami dan fitobiotik 
dengan enkapsulasi memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan pemberian campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tanpa enkapsulasi terhadap mikroflora usus 
ayam pedaging. 

2. Level penggunaan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik baik tanpa enkapsulasi maupun dengan 
enkapsulasi sebesar 1,2% memberikan hasil terbaik 
terhadap mikroflora usus ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

 Disarankan penggunaan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tanpa enkapsulasi dalam pakan pada level 1,2% 
untuk meningkatkan populasi bakteri non patogen dan 
menurunkan populasi bakteri patogen pada usus ayam 
pedaging. 
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Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal (g/ekor) 
ayam pedaging umur 1 hari yang digunakan dalam 
penelitian 

 
Perlakuan  Ayam BB awal (gram) (x-x)̄  (x-x¯)² 

B1L0U1 

1 48.9 5.97661 35.7199 

2 50.6 7.63661 58.3179 

3 43.9 0.93661 0.87725 

4 38.3 -4.6234 21.3757 

5 44.0 1.07661 1.1591 

6 44.0 1.09661 1.20256 

7 43.9 0.91661 0.84018 

8 37.9 -5.0834 25.8408 

B1L0U2 

1 38.2 -4.7434 22.4997 

2 44.8 1.85661 3.44702 

3 43.4 0.45661 0.2085 

4 45.9 2.95661 8.74157 

5 41.1 -1.8434 3.39807 

6 40.9 -2.0434 4.17542 

7 44.4 1.45661 2.12173 

8 41.2 -1.7434 3.03939 

B1L0U3 

1 48.0 5.03661 25.3675 

2 42.4 -0.5834 0.34034 

3 47.3 4.39661 19.3302 

4 40.1 -2.8234 7.97151 

5 40.3 -2.6234 6.88215 

6 40.7 -2.2234 4.94344 



50 

 

7 42.4 -0.5634 0.3174 

8 43.4 0.45661 0.2085 

B1L1U1 

1 48.9 5.95661 35.4813 

2 42.2 -0.7434 0.55262 

3 46.1 3.15661 9.96422 

4 38.1 -4.8434 23.4584 

5 37.6 -5.3434 28.5518 

6 43.8 0.85661 0.73379 

7 42.4 -0.5434 0.29527 

8 46.7 3.75661 14.1122 

B1L1U2 

1 46.5 3.55661 12.6495 

2 45.9 2.95661 8.74157 

3 44.0 1.05661 1.11643 

4 42.9 -0.0434 0.00188 

5 46.9 3.95661 15.6548 

6 45.4 2.45661 6.03496 

7 49.4 6.45661 41.6879 

8 42.6 -0.3434 0.11791 

B1L1U3 

1 39.5 -3.4834 12.134 

2 43.0 0.08661 0.0075 

3 43.3 0.33661 0.11331 

4 38.7 -4.2434 18.0063 

5 50.1 7.17661 51.5038 

6 41.8 -1.1434 1.30733 

7 39.6 -3.3834 11.4473 

8 39.9 -3.0434 9.26219 
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B1L2U1 

1 42.2 -0.7434 0.55262 
2 45.8 2.85661 8.16025 
3 43.2 0.25661 0.06585 
4 44.4 1.45661 2.12173 
5 46.7 3.75661 14.1122 
6 39.1 -3.8434 14.7716 
7 43.5 0.55661 0.30982 
8 43.1 0.15661 0.02453 

B1L2U2 

1 38.2 -4.7434 22.4997 
2 45.5 2.51661 6.33335 
3 39.8 -3.1034 9.631 
4 43.6 0.67661 0.45781 
5 45.8 2.81661 7.93332 
6 45.9 2.99661 8.9797 
7 39.9 -3.0434 9.26219 
8 43.1 0.11661 0.0136 

B1L2U3 

1 43.8 0.85661 0.73379 
2 36.7 -6.2434 38.9799 
3 45.2 2.25661 5.09231 
4 39.8 -3.1434 9.88087 
5 46.4 3.45661 11.9482 
6 41.6 -1.3434 1.80468 
7 46.7 3.75661 14.1122 
8 40.4 -2.5434 6.46881 

B1L3U1 
1 43.7 0.75661 0.57247 
2 41.1 -1.8434 3.39807 
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3 41.9 -1.0434 1.08865 
4 43.2 0.25661 0.06585 
5 39.1 -3.8434 14.7716 
6 45.0 2.05661 4.22966 
7 43.2 0.25661 0.06585 
8 42.6 -0.3434 0.11791 

B1L3U2 

1 45.3 2.31661 5.3667 
2 39.9 -3.0234 9.14086 
3 49.6 6.61661 43.7796 
4 41.3 -1.6834 2.83379 
5 48.2 5.21661 27.2131 
6 48.3 5.31661 28.2664 
7 43.6 0.65661 0.43114 
8 44.7 1.71661 2.94677 

B1L3U3 

1 43.1 0.15661 0.02453 
2 46.7 3.75661 14.1122 
3 44.1 1.15661 1.33776 
4 46.3 3.35661 11.2669 
5 42.0 -0.9434 0.88998 
6 38.5 -4.4434 19.7437 
7 42.5 -0.4434 0.19659 
8 41.4 -1.5434 2.38204 

B2L0U1 

1 46.2 3.23661 10.475674 
2 42.4 -0.5834 0.34033854 
3 41.9 -1.0034 1.00678229 
4 41.4 -1.5034 2.26016771 
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5 42.9 -0.0234 0.00054688 
6 43.9 0.91661 0.84018229 
7 42.6 -0.3234 0.10457813 
8 41.4 -1.5234 2.32070313 

B2L0U2 

1 37.7 -5.2434 27.4930906 
2 39.0 -3.9434 15.5502885 
3 34.3 -8.6434 74.7081115 
4 43.2 0.25661 0.06585104 
5 36.5 -6.4434 41.5172156 
6 40.0 -2.9434 8.66351771 
7 36.8 -6.1434 37.7411844 
8 45.4 2.45661 6.03495521 

B2L0U3 

1 46.4 3.45661 11.9481844 
2 44.2 1.25661 1.57908021 
3 44.6 1.65661 2.74437188 
4 44.0 1.05661 1.11643438 
5 45.8 2.85661 8.16024688 
6 45.1 2.15661 4.65098646 
7 47.3 4.35661 18.9800906 
8 43.5 0.55661 0.30981979 

B2L1U1 

1 45.4 2.45661 6.03495521 
2 50.0 7.05661 49.7958094 
3 40.7 -2.2434 5.03277813 
4 43.7 0.75661 0.57246563 
5 44.7 1.75661 3.08569479 
6 41.0 -1.9434 3.77674688 
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7 43.5 0.55661 0.30981979 
8 43.9 0.95661 0.91511146 

B2L1U2 

1 42.1 -0.8434 0.71129896 
2 43.5 0.55661 0.30981979 
3 41.6 -1.3434 1.80468438 
4 43.0 0.05661 0.00320521 
5 37.3 -5.6434 31.847799 
6 42.3 -0.6434 0.41394479 
7 38.7 -4.2434 18.0063198 
8 39.2 -3.7434 14.0129344 

B2L1U3 

1 42.9 0.0 0 
2 37.7 -5.2234 27.2837552 
3 38.0 -4.9234 24.239724 
4 37.9 -5.0034 25.0338656 
5 43.1 0.13661 0.01866354 
6 43.6 0.67661 0.45780729 
7 44.7 1.71661 2.94676563 
8 39.3 -3.6634 13.4203927 

B2L2U1 

1 39.4 -3.5034 12.2737094 
2 40.4 -2.5234 6.36747396 
3 46.4 3.47661 12.086849 
4 45.2 2.25661 5.09230938 
5 41.9 -1.0234 1.04731771 
6 46.7 3.79661 14.4142823 
7 41.3 -1.6834 2.83378646 
8 37.9 -5.0034 25.0338656 
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B2L2U2 

1 44.6 1.65661 2.74437188 
2 43.3 0.35661 0.12717396 
3 42.4 -0.5434 0.29526771 
4 43.4 0.45661 0.20849688 
5 41.2 -1.7434 3.03939271 
6 41.6 -1.3434 1.80468438 
7 44.0 1.05661 1.11643438 
8 41.2 -1.7434 3.03939271 

B2L2U3 

1 43.1 0.15661 0.02452813 
2 46.1 3.15661 9.96421563 
3 40.8 -2.1434 4.59410104 
4 45.2 2.25661 5.09230938 
5 43.8 0.85661 0.73378854 
6 42.9 -0.0434 0.00188229 
7 40.9 -2.0434 4.17542396 
8 38.4 -4.5434 20.642351 

B2L3U1 

1 50.2 7.25661 52.6584552 
2 38.5 -4.4434 19.743674 
3 41.9 -1.0434 1.08865313 
4 43.4 0.45661 0.20849688 
5 42.5 -0.4434 0.19659063 
6 41.9 -1.0434 1.08865313 
7 48.5 5.55661 30.8759656 
8 43.3 0.35661 0.12717396 

B2L3U2 
1 44.1 1.19661 1.43188646 
2 42.9 -0.0234 0.00054688 
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3 43.1 0.19661 0.03865729 
4 44.7 1.71661 2.94676563 
5 42.8 -0.1634 0.02669479 
6 49.7 6.71661 45.1129115 
7 40.4 -2.5634 6.57094479 
8 45.0 2.01661 4.06673438 

B2L3U3 

1 39.0 -3.9634 15.708424 
2 45.5 2.51661 6.33334896 
3 39.4 -3.5434 12.5555802 
4 48.4 5.43661 29.5567781 
5 40.0 -2.9434 8.66351771 
6 41.3 -1.6034 2.57084479 
7 41.8 -1.1234 1.26199479 
8 43.6 0.61661 0.38021354 

     8245,13      1838,37 

Standar Deviasi 

SD  = �∑��������	  

 = �	
�
,�	�	  

= 3.10 
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Koefisien Keragaman (KK) 

KK  = 
��	���������
�	��������� X	100% 

 = 
�.	�

��.����X	100% 

= 7,22 % 
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Lampiran 2. Proses pembuatan aditif pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawang putih Meniran 

Campuran acidifier 
alami dan fitobiotik 
tanpa enkapsulasi 

Dipotong kecil-kecil 
bawang putih dan meniran 

(akar, batang dan daun)  

Dicampur dengan 
perbandingan 3:1 (w/w) 

Bawang putih (juicer) dan 
meniran (ekstraksi) 

Penambahan enkapsulan Microwave dan oven 

Dibersihkan   

Asam 
Sitrat + 
Aquades 
dengan 

perbandi
ngan 1:3 
(w/w) 

Campuran acidifier alami 
dan fitobiotik 

Penambahan BHT  

Asam 
Laktat + 
Aquades 
dengan 

perbandi
ngan 1:3 
(w/w) 

Microwave dan oven Campuran acidifier alami 
dan fitobiotik dengan 

enkapsulasi 
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Lampiran 3. Tahapan perhitungan Total Plate Count (TPC) 
 Tahapan perhitungan TPC terdiri dari beberapa 
tahapan yaitu sebagai berikut : 
1. Pembuatan media 

- Media MRS : MRS sebanyak 46,5 g dilarutkan 
kedalam 750 ml aquades, kemudian dicampur sampai 
homogen menggunakan stirrer. Setelah itu 
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditutup 
dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 
selanjutnya disterilisasi dengan autoclave pada suhu 
1210 C, tekanan 1,5 atm selama15 menit. 

- Media VRBA : VRBA sebanyak 60 g dilarutkan 
kedalam 750 ml aquades, kemudian dicampur sampai 
homogen menggunakan stirrer. Setelah itu 
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditutup 
dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 
selanjutnya disterilisasi dengan autoclave pada suhu 
1210 C, tekanan 1,5 atm selama15 menit. 

- Media SS : SS sebanyak 45 g dilarutkan kedalam 750 
ml aquades, kemudian dicampur sampai homogen 
menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan ke 
dalam Erlenmeyer 250 ml, ditutup dengan kapas dan 
dibungkus dengan kertas kraft, selanjutnya 
disterilisasi dengan autoclave pada suhu 1210 C, 
tekanan 1,5 atm selama15 menit.  

2. Pembutan larutan pengencer 
Melarutkan 1 g peptone dengan 1 liter aquades 

sehingga terbentuk larutan peptone 0,1%,  Selanjutnya 
dimasukkan tabung reaksi sebanyak 9 ml, tabung reaksi 
ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 
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selanjutnya disterilisasi dengan autoclave pada suhu 1210 

C, tekanan 1,5 atm selama15 menit. 
3. Sterilisasi alat dan media 

Dilakuakn dengan cara basah, yaitu dengan 
memasukkan alat-alat dan bahan ke dalam autoclave pada 
suhu 1210 C, tekanan 1,5 atm selama15 menit, 

4. Penyediaan dan penanaman sampel 
a. Penyediaan sampel dilakukan dengan metode 

pengenceran, 
- Pengenceran 10-1 dibuat dengan cara 

menambahkan sampel digesta ileum sebanyak ± 1 
g ke dalam tabung reaksi pertama yang berisi 9 
ml peptone 0,1% kemudian dikocok sampai 
homogen, 

- Pengenceran 10-2 dibuat dengan cara 
memindahkan 1 ml larutan dari pengenceran 10-1 
ke dalam tabung reaksi pertama yang berisi 9 ml 
peptone 0,1% hingga pengenceran 10-11. Semua 
tabung reaksi dikocok sampai homogen. 

b. Penanaman dilakukan dengan cara mengambil 
sampel larutan sebanyak 1 ml dengan menggunakan 
pipet mikro dari tiap-tiap tabung pengenceran  ke 
masing-masing cawan petri. Selanjutnya masing-
masing pengenceran dituangi media agar sesuai 
dengan jenis bakteri yang diuji. Kemudian diputar 
agar sampel dalam media dapat menyebar, setelah 
beku diinkubasi pada suhu 370 C selama 72 jam 
dengan posisi cawan terbalik. 
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Lampiran 4. Analisis statistik untuk jumlah koloni BAL 

(log CFU/ml) 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata SD 

U1 U2 U3 

Tanpa 
Enkapsulasi 

(B1) 

L0 9.220 9.097 9.212 27.529 9.176 0.069 
L1 9.294 9.090 9.647 27.746 9.249 0.142 
L2 9.358 9.647 9.613 28.618 9.539 0.158 
L3 9.428 9.602 9.362 28.392 9.464 0.124 

Total    
 

112.285 
37.42

8 
 

Enkapsulasi 
(B2) 

L0 9.193 9.049 9.140 27.382 9.127 0.073 
L1 9.627 9.505 10.037 29.170 9.723 0.279 
L2 10.000 9.201 10.193 29.395 9.798 0.526 

L3 9.965 10.113 10.149 30.227 
10.07

6 
0.097 

Total     116.174 
38.72

5 
 

     228.459 
76.15

3 
 

 

Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²��	  

Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)

2 / abr  
 = (228,459)2/24 

= 2174,731 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
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JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

 = (9,2202 + 9,0972 + . . .  + 10,1492) – 2174,731 
 = 3,198651 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 
JKB = (Ty1jk

2 + Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/br- FK 
  = (112,28532 + 116,17372)/12 – 2174,731 
 = 0,62998 

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 1) 
JK(L-B0) 
= (Ty1k

2) _ (Tyijk
2) 

                               r           br  
= 27,5292 + 27,7462 + 28,6182 + 28,3922 _ 112,2852 
    3                        12 
= 0,267213 

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 2) 
JK(L-B1) 

= (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 
                                r           br  
= 27,3822 + 29,1702 + 29,3952 + 30,2272 _ 116,1742 

              3              12 
= 1,433603  

JK(L-B) = JK(L-B 1) + JK(L-B 2) 
= 0,267213 + 1,433603 
= 1,700816 

JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 
   = 3,198651- 0,62998 – 1,700816 
  = 0,867855 
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Kuadrat Tengah Bentuk 
KTB =  JKB 
     dbB 
 =  0,62998 
                   1 
 = 0,62998 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
KTL-B =  JK(L-B) 
     db(L-B) 
 =   1,700816 
            6 
 = 0,283469 
 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG =   JK Galat 
      db Galat 
 =   0,867855 
           16 
 =  0,0542 

Fhit Bentuk 

Fhit Bentuk = KTB 
        KTL-B 

=   0,62998 
          0,283469 

=  2,222937 
Fhit (L-Bentuk)  
Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 
             KTG 
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  = 0,283469 
            0,0542 

  = 5,22232 

Tabel sidik ragam 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan Bentuk 1 0,62998 0,62998 2,222937ns 5.99 13.75 

Perlakuan (L-Bentuk) 6 1,700816 0,283469 5,22232** 2.74 4.20 

Galat 16 0,867855 0,0542    
Total 23 

     
Keterangan :  ns F hitung bentuk < F tabel (5%), berarti 
bentuk penggunaan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tidak memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni BAL. 
** F hitung (L-Bentuk) > F tabel (1%), berarti level 
tersarang pada bentuk penggunaan campuran acidifier 
alami dan fitobiotik memberikan pengaruh yang berbeda 
sangat nyata (P>0,01) terhadap jumlah koloni BAL. 
 

SE =� !"#$#%& 	

=	�0,05423 	
	
SE	 =	0,134495	
JDN 1% 4.131 4.308 4.425 
JNT 1% 0.555 0.579 0.595 
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Uji Duncan 
Bentuk Level Rata-rata Notasi 

Tanpa 
Enkapsulasi (B1) 

L0 9.176 A 
L1 9.249 A 
L3 9.464 A 
L2 9.539 A 

    

Dengan 
Enkapsulasi (B2) 

L0 9.127 A 
L1 9.723 B 
L2 9.798 B 
L3 10.076 B 
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Lampiran 5. Analisis statistik untuk jumlah koloni 

Escherichia coli (log CFU/ml) 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata SD 

U1 U2 U3 

Tanpa 
Enkapsulasi 

(B1) 

L0 4.914 5.079 4.978 14.971 4.990 0.083 
L1 4.663 4.613 4.792 14.068 4.689 0.093 
L2 4.447 4.342 4.079 13.413 4.471 0.142 
L3 4.279 4.079 4.176 12.534 4.178 0.100 

Total     54.985 18.328  

Enkapsulasi 
(B2) 

L0 4.342 5.279 5.274 14.895 4.965 0.539 
L1 4.255 4.973 4.505 13.734 4.578 0.364 
L2 4.204 4.544 3.602 12.350 4.117 0.477 
L3 3.623 3.431 3.954 11.009 3.670 0.265 

Total     51.988 17.330  
     106.973 35.658  

 

Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²��	  

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)2 / abr  

 = (106.973)2/24 

= 476.8054 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

 = (4.9142 + 5.0792 + . . .  + 3.9542) – 476.8054 

 = 5.808166 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

  = (54.9852 + 51.9882)/12 – 476.8054 

 = 0,37438 

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 1) 

JK(L-B0) 

= (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 

         r           br  

= 14.9712 + 14.0682 + 13.4132 + 12.5342 _ 54.9852 

  3                12 

= 1.0705446 

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 2) 

JK(L-B1) 

= (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 

        r           br  
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= 14.8952 + 13.7342 + 12.3502 + 11.0092 _ 51.9882 

  3                 12 

= 2.8387754 

JK(L-B) = JK(L-B 1) + JK(L-B 2) 

= 1.0705446 + 2.8387754 

= 3.900215 

JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 

   = 5.808166 - 0,37438 – 3.900215 

  = 1,533571 

Kuadrat Tengah Bentuk 

KTB =  JKB 

     dbB 

 =  0,37438 

                   1 

 = 0,37438 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B =  JK(L-B) 

     db(L-B) 
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=   3.900215 

  6 

= 0,650036 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =   JK Galat 

      db Galat 

 =   1,533571 

           16 

 =  0,095848 

Fhit Bentuk  

Fhit Bentuk = KTB 

        KTL-B 

=   0,37438 

          0,650036 

=  0,575938 

Fhit (L-Bentuk)  

Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 

             KTG 

  = 0,650036 

           0,095848 
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  = 6,781933 

Tabel sidik ragam 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan Bentuk 1 0,37438 0,37438 0,575938ns 5.99 13.75 

Perlakuan (L-Bentuk) 6 3,900215 0,650036 6,781933** 2.74 4.20 

Galat 16 1,533571 0,095848    
Total 23 

     
Keterangan :  
ns F hitung bentuk < F tabel (5%), berarti bentuk penggunaan 
campuran acidifier alami dan fitobiotik tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni 
Escherichia coli. 
** F hitung (L-Bentuk) > F tabel (1%), berarti level tersarang 
pada bentuk penggunaan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P>0,01) terhadap jumlah koloni Escherichia coli. 
 

SE =� !"#$#%& 	

=	�0,0958483 	
	
SE	 =	0,178744	
JDN 1% 4.131 4.308 4.425 
JNT 1% 0,738391 0,770029 0,790942 
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Uji Duncan 
Bentuk Level Rata-rata Notasi 

Tanpa 
Enkapsulasi (B1) 

L3 4,178 A 
L2 4,471 AB 
L1 4,689 AB 
L0 4,99 B 

    

Dengan 
Enkapsulasi (B2) 

L3 3,67 A 
L2 4,117 AB 
L1 4,578 B 
L0 4,965 B 
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Lampiran 6. Analisis statistik untuk jumlah koloni 

Salmonella sp. (log CFU/ml) 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata SD 

U1 U2 U3 

Tanpa 
Enkapsulasi 

(B1) 

L0 4.322 4.230 4.322 12.875 4.292 0.053 
L1 4.322 4.415 3.255 11.992 3.997 0.644 
L2 3.633 4.079 3.903 11.616 3.872 0.224 
L3 3.857 3.792 3.176 10.826 3.609 0.376 

Total     47.309 15.77  

Enkapsulasi 
(B2) 

L0 4.182 4.152 4.362 12.696 4.232 0.113 
L1 4.176 4.255 3.857 12.289 4.096 0.211 
L2 3.724 3.681 3.591 10.997 3.666 0.068 
L3 3.505 3.462 3.342 10.310 3.437 0.084 

Total     46.292 15.431  
     93.601 31.201  

 

Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²��	  

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)2 / abr  

 = (93.601)2/24 

= 365.0401 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

 = (4.3222 + 4.2302 + . . .  + 3.3422) – 365.0401 

 = 3.358487 

Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKB = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

  = (47.3092 + 46.2922)/12 – 365.0401 

 = 0.043163 

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 1) 

JK(L-B0) 

= (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 

        r           br  

= 12.8752 + 11.9922 + 11.6162 + 10.8262 _ 47.3092 

  3                12 

= 187.235807 - 186.5117901  

= 0.7240169  

Jumlah Kuadrat Level (JKL-B 2) 

JK(L-B1) = (Ty1k
2) _ (Tyijk

2) 

                                r           br  
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= 12.6962 + 12.2892 + 10.9972 + 10.3102 _ 46.2922 

   3                 12 

= 179.812682 - 178.5791053 

=  1.2335767 

JK(L-B) = JK(L-B 1) + JK(L-B 2) 

= 0.7240169 + 1.2335767 

= 1.9575936 

JK Galat = JKT - JKB - JK(L-B) 

   = 3.358487 - 0.043163 – 1.9575936 

  = 1,357662 

Kuadrat Tengah Bentuk 

KTB =  JKB 

     dbB 

 =  0.043163 

                   1 

 = 0.043163 

Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 

KTL-B =  JK(L-B) 

     db(L-B) 
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 =   1.9575936 

            6 

 = 0,326277 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG =   JK Galat 

      db Galat 

 =   1,357662 

           16 

 =  0,084854 

Fhit Bentuk  

Fhit Bentuk = KTB 

        KTL-B 

=   0.043163 

          0,326277 

=  0.13229 

Fhit (L-Bentuk)  

Fhit (L-Bentuk) = KTL-B 

             KTG 

  = 0,326277 

           0,084854 
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  = 3.845162 

Tabel sidik ragam 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan Bentuk 1 0,043163 0,043163 0.13229ns 5.99 13.75 

Perlakuan (L-Bentuk) 6 1,9575936 0,326277 3.845162* 2.74 4.20 

Galat 16 1,357662 0,084854    
Total 23 

     
Keterangan :  ns F hitung bentuk < F tabel (5%), berarti 
bentuk penggunaan campuran acidifier alami dan 
fitobiotik tidak memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni Salmonella sp.. 
* F hitung (L-Bentuk) > F tabel (5%), berarti level 
tersarang pada bentuk penggunaan campuran acidifier 
alami dan fitobiotik memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap jumlah koloni Salmonella sp.. 
 

SE =� !"#$#%& 	

=	�0,0848543 	
SE	 =	0,16818	
JDN 5% 2.998 3.144 3.235 
JNT 5% 0.504205 0.528759 0.544063 
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Uji Duncan 
Bentuk Level Rata-rata Notasi 

Tanpa 
Enkapsulasi (B1) 

L3 3.609 a 
L2 3.872 ab 
L1 3.997 ab 
L0 4.292 b 

    

Dengan 
Enkapsulasi (B2) 

L3 3.437 a 
L2 3.666 ab 
L1 4.096 b 
L0 4.232 b 

 

 


