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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging merupakan salah 

satu kegiatan peternakan yang paling efisien untuk 

menghasilkan bahan pangan hewani yang bermutu dan bernilai 

gizi tinggi. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara 

lain, laju pertumbuhan ayam yang lebih cepat dibandingkan 

dengan komoditas ternak lainnya, permodalan yang relatif 

lebih kecil, penggunaan lahan yang tidak terlalu luas serta 

kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang meningkat akan 

kebutuhan makanan yang bergizi. Sehingga kondisi ini 

menuntut adanya penyediaan daging ayam yang cukup baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Faktor keberhasilan untuk menghasilkan ayam 

pedaging yang berkualitas ada tiga yaitu bibit, pakan dan 

manajemen pemeliharaan. Ketiga faktor tersebut merupakan 

satu kesatuan yang saling mendukung satu dengan yang 

lainnya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh 

peternak adalah faktor pakan, dikarenakan 60-70% dari total 

biaya produksi dalam usaha peternakan ayam pedaging 

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pakan. Faktor ini juga 

menjadi tolak ukur keberhasilan pemeliharaan ayam pedaging, 

semakin tinggi efisiensi pakan akan menurunkan biaya pakan 

yang dikeluarkan peternak yang berarti semakin tinggi pula 

keuntungan yang bisa diperoleh peternak ayam pedaging 

tersebut. 

Harga pakan ayam pedaging pabrikan di pasaran yang 

terus melambung tinggi dari tahun ke tahun merupakan 

permasalahan yang harus dihadapi peternak ayam pedaging. 
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Hal ini mendorong peternak untuk tidak bergantung pada 

pakan pabrikan, banyak peternak ayam pedaging yang sukses 

dengan cara membuat ransum sendiri dengan ataupun tanpa 

menambahkan pakan pabrikan. Para peternak tersebut 

mengandalkan bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan 

bahan pakan, baik bahan pakan berupa sumber energi, sumber 

protein dll. Dengan beberapa pertimbangan yaitu ketersediaan 

bahan secara kontinyu, mudah didapat, harga bahan relatif 

murah dan tidak mengandung anti nutrisi. Salah satunya  

adalah penambahan tepung jangkrik sebagai alternatif bahan 

pakan sumber protein. 

Kabupaten Tulungagung sendiri khususnya 

Kecamatan Rejotangan memiliki potensi kuantitas jangkrik 

yang cukup besar. Terdapat ±100 peternak jangkrik dengan 

potensi produksi rata-rata 200 kg/peternak dalam satu masa 

panen yaitu 1 bulan. Produksi tersebut masih terbatas 

digunakan untuk pakan burung-burung hias agar kicauannya 

semakin bagus. 

Klunder, Wolkers, Korpela, Nout (2012), menyatakan 

penggunaan serangga sebagai bahan pakan dapat melalui 3 

cara. Pertama dengan mengolah serangga secara utuh tanpa 

mengurangi bagian apapun dan mengubah bentuknya. Yang 

kedua, dengan mengolah lebih lanjut hasil olahan serangga 

menjadi bentuk tepung atau pasta. Yang terakhir dengan 

mengesktrak hasil olahan menjadi esktrak protein. Dari ketiga 

cara tersebut memproses lebih lanjut hasil olahan menjadi 

bentuk tepung sering menjadi opsi pilihan dikarenakan faktor 

ekonomis yang lebih terjangkau, dan juga lebih mempermudah 

pencampuran bahan pakan. Namun pengolahan jangkrik 

secara utuh tanpa membuang isi perut jangkrik, dapat beresiko 

menambah mikroflora di dalam pakan, karena bakteri dalam 
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pencernaan jangkrik yang tidak mati oleh pengolahan dapat 

mencemari pakan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas 

mikrobiologi di dalam organ pencernaan ternak. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

tepung jangkrik memiliki kandungan nutrisi dan asam-asam 

amino cukup lengkap (DeFoliart, Finke and Sunde,1982 ; 

Widyaningrum, 2003) sehingga jangkrik berpotensi 

menggantikan sebagian tepung kedelai dan tepung ikan dalam 

pakan ayam broiler. Menurut Prayitno (2003), tepung jangkrik 

memiliki kandungan energi sebesar 4,87 kal/g, jauh diatas 

bahan makanan yang lain seperti kandungan energi dalam 

jagung 2,73 kal/g, tepung gandum 4,05 kal/g, daging atau ikan 

4, 27 kal/g dan telur 4,36 kal/g. Ditambahkan Napitupulu 

(2003), kadar protein tepung jangkrik berdasarkan bahan 

basah berkisar antara 56,02-61,58%. 

Berdasarkan pada analisis diatas perlu dilakukan 

penelitian pengaruh penambahan tepung jangkrik terhadap 

jumlah Lactobacillus sp., Salmonella sp., dan Total Koloni 

Bakteri di dalam usus halus ayam pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimana 

pengaruh penambahan tepung jangkrik terhadap jumlah 

Lactobacillus sp., Salmonella sp., dan Total Koloni Bakteri di 

dalam usus halus ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung jangkrik terhadap jumlah 

Lactobacillus sp., Salmonella sp., dan Total Koloni Bakteri di 

dalam usus halus ayam pedaging. 



4 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat menjadi 

kajian ilmiah serta sumber informasi bagi akademisi dan para 

peternak tentang pengaruh penambahan tepung jangkrik 

terhadap jumlah  Lactobacillus  sp., Salmonella sp., dan Total 

Koloni Bakteri di dalam usus halus ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka pikir 

 Pemanfaatan bahan pakan berpotensi yang ada di 

sekitar kita sebagai bahan pakan ayam dapat meningkatkan 

produksi ternak, khususnya produksi daging pada ayam 

pedaging. Selain itu juga dapat mengurangi biaya pakan 

sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan peternak 

ayam pedaging. Namun ketersediaan dan harga bahan pakan 

berpotensi perlu menjadi pertimbangan, selain itu kualitas 

bahan pakan harus baik untuk menunjang laju pertumbuhan 

ayam pedaging yang cepat. 

 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 

dengan potensi kuantitas jangkrik yang cukup besar, terdapat 

±100 peternak jangkrik dengan potensi produksi rata-rata 200 

kg/peternak dalam satu masa panen yaitu 1 bulan. Produksi 

tersebut masih terbatas digunakan untuk pakan burung-burung 

hias agar kicauannya semakin bagus. Sehingga jangkrik yang 

diolah menjadi tepung jangkrik berpotensi digunakan sebagai 

bahan pakan sumber protein. 

 Penelitian sebelumnya menggunakan tepung jangkrik 

dengan komposisi 0,25, 0,5, 0,75 dan 1,0 dan diberikan kepada 

ayam petelur. Namun hasil dari perlakuan penelitian tersebut 

tidak berbeda nyata. Hasil penelitian lain mengungkapkan 

bahwa tepung jangkrik memiliki kandungan nutrisi dan asam 

amino cukup lengkap (De Foliart et al, 1982; Widyaningrum, 
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2003) sehingga jangkrik berpotensi menggantikan sebagian 

tepung kedelai dan tepung ikan dalam ayam broiler. Menurut 

Widyaningrum (2009) tepung jangkrik memiliki kandungan 

energi sebesar 4,87 kal/g, lebih besar diatas bahan makanan 

yang lain seperti kandungan sumber energi dalam jagung 2,73 

kal/g, gandum 4,05 kal/g, daging atau ikan 4,27 kal/g, dan 

telur 4,36 kal/g. Dengan perbandingan tepung jangkrik 

menghasilkan 4.870 kal/kg dan jagung mampu menghasilkan 

EM sebesar 3.310 kal/kg. Ditambahkan Napitupulu (2003), 

kadar protein tepung jangkrik berdasarkan bahan basah 

berkisar antara 56,02-61,58%. 

Pemberian bahan pakan yang kurang tepat dapat 

berdampak buruk pada ternak. Pemberian kedelai mentah yang 

kaya akan tripsin inhibitor menjadi penyebab berkembangnya 

Clostridium perfringens. Begitu pula pemberian tepung 

jangkrik yang berasal dari jangkrik utuh tanpa membuang 

kotoran dalam perut jangkrik berpotensi mencemari pakan. 

Mikroorganisme yang berada dalam perut jangkrik yang tidak 

mati oleh proses pengolahan berpotensi mencemari pakan. 

Berpotensi juga merubah komposisi mikrooragnisme dalam 

usus ayam yang berdampak pada kesehatan ternak. 

 Berdasarkan analisis diatas perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung jangkrik 

terhadap jumlah Lactobacillus, Salmonella sp., dan Total 

koloni Bakteri pada usus halus ayam pedaging. 
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Adapun alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah penambahan tepung 

jangkrik (Gryllus mitratus burm) dalam pakan pada ayam 

pedaging dapat meningkatkan jumlah Lactobacillus sp. dan 

Total Koloni bakteri serta dapat menurunkan jumlah 

Salmonella sp. pada usus halus  ayam pedaging. 
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sp., dan Total Koloni bakteri 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam pedaging 

 Ayam pedaging merupakan hasil rekayasa teknologi 

yang memiliki karakteristik ekonomi dan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi ransum 

rendah, siap pada usia relatif muda dan menghasilkan kualitas 

daging berserat lunak (North dan Bell, 1990). Siklus produksi 

ayam pedaging relatif singkat yaitu dalam waktu 4-6 minggu 

ayam broiler sudah dapat dipanen dengan bobot badan 1,5-

1,56 kg/ekor (Yemima, 2014). Berbagai strain unggul ayam 

pedaging banyak tersedia di pasaran, salah satunya adalah 

Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna bulu putih, 

kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek dan 

besar. Pemeliharaan dalam waktu 35 hari dapat mencapai 

bobot badan hidup 1,7 kg/ekor (Anonimous, 2008). 

 Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam 

usaha beternak ayam broiler, karena sekitar 60-70% biaya 

usaha dipergunakan untuk pembelian pakan. Pakan yang baik 

harus memiliki kesimbangan komposisi protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin dan mineral. Kekurangan ataupun 

ketidakseimbangan zat-zat tersebut dalam jangka tertentu akan 

berakibat terjadinya defisiensi nutrisi (Amrullah, 2004). 

Karbohidrat, lemak dan protein dalam pakan 

merupakan sumber energi bagi ternak. Ayam pedaging dapat 

menyesuaikan energi yang cukup untuk pertumbuhan 

maksimal dengan  kisaran kebutuhan EM 2800-3400 kkal/kg 

pakan (Rizal, 2006). 

 Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam 

proses pertumbuhan serta pembentukan jaringan dan organ 
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tubuh, menyediakan asam amino dan menyediakan komponen 

tertentu dalam DNA (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo dan S. Lebdosoekojo, 1984). Protein dan asam 

amino berfungsi untuk pembentukan daging dan mempercepat 

pertumbuhan ayam pedaging (Anonimous, 2003). 

 Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, 

penahan terhadap temperatur lingkungan yang tinggi, 

pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap benturan dari 

luar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk 

meningkatkan palatabilitas pakan. Serat kasar dibutuhkan 

dalam jumlah kecil pada unggas untuk memperlancar 

pengeluaran feses. Penggunaan serat kasar pada ayam dibatasi 

antara 3-5% (Rizal, 2006).  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 

kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino, lemak, 

serat kasar, serta kandungan vitamin dan mineral. Standar 

kebutuhan zat makanan ayam pedaging disajikan  pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Standar Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging 

Komponen (%) 
Periode 

Starter Finisher 

Energy metabolis (EM) (kkal/kg) 3100 3200 

Protein kasar (PK) 22 20 

Lemak kasar (LK) 5-8 5-8 

Serat kasar (SK) 3-5 3-5 

Kalsium (Ca) 0,9-1,1 0,9-1,1 

Phosphor (P) 0,7-0,9 0,7-0,9 

Natrium (Na) 0,2 0,15 

Kalium (K) 0,3 0,3 

Klorida (Cl) 0,2 0,15 

Mn  60 60 

Zn  40 40 

Arginine  1,25 1,1 

Sistin  0,4 0,34 

Glisin  1 0,9 

Histinin  0,35 0,32 

Isoleusin  0,8 0,73 

Leusin  1,2 1,09 

Lisin  1,1 1 

Metionin  0,5 0,38 

Fenilalamin  0,72 0,65 

Treonin  0,8 0,74 

Triptofan  0,2 0,18 

Tirosin  0,62 0,57 

Valin  0,9 0,82 

Sumber : Wahju, 2004 

 

2.2 Jangkrik 

 Jangkrik termasuk dalam ordo Orthoptera, yang 

berasal dari bahasa Yunani Orthos yang berarti lurus dan ptera 

berarti sayap. Sehingga Orthoptera dapat diartikan sebagai 

serangga yang bersayap lurus. Menurut Borror, Triplehorn dan 

Johnson (1992), jangkrik secara lengkap taksonominya adalah 

sebagai berikut:  
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Kingdom : Animalia 

FIlum  : Arthopoda 

Subfilum : Mandibulata 

Kelas  : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Ordo  : Orthoptera 

Subordo : Saltatoria 

Famili  : Gryllidae 

Subfamili : Gryllinae 

Genus  : Gryllus 

Spesies  : Gryllus mitratus (jangkrik kliring) 

    G. testeceus (jangkrik cendawang) 

    G. bimaculatus (jangkrik kalung) 

 

 Widiyaningrum (2009), menyebutkan terdapat tiga 

spesies jangkrik yang potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia, diantaranya adalah G. mitratus (jangkrik tanah 

terbuka), G. bimaculatus (jangkrik kalung), dan G. testaceus 

(jangkrik cendawang). Jenis jangkrik yang banyak 

dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan adalah jenis 

Gryllus testeceus walk dan Gryllus mitratus burn. 

 Bodenheimer (1951), jangkrik termasuk salah satu 

serangga yang biasa  dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di 

beberapa negara misalnya India, Filipina, Thailand dan 

Indonesia. Jangkrik mempunyai potensi untuk menjadi salah 

satu pakan ikan, binatang peliharaan bahkan sebagai bahan 

pangan untuk manusia. Potensi tersebut dikarenakan tingginya 

kadar protein jangkrik, daya reproduksi yang tinggi dan mudah 

dalam pemeliharaannya. 
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Gambar 2. Gryllus mitratus burm 

 Kandungan nutrisi tepung jangkrik spesies Anabrus 

simplex (Mormon cricket) dan Acheta domesticus L. (House 

cricket) ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Tepung Jangkrik Spesies Anabrus simplex 

dan Acheta domesticus L.  

Komponen 

Anabrus simplex 
Acheta 

domesticus 

L. 

Jangkrik dewasa Instar VII 

(Jantan dan 

Betina) 
Jantan Betina 

% 

Air 6,2 6,3 6,0 5,2 

Protein 

Kasar 

60,3 56,0 57,7 62,0 

Lemak 12,0 19,9 12,4 7,5 

Serat Kasar 6,9 5,4 9,0 4,6 

Abu 9,8 8,2 7,6 7,0 

Sumber : De Foliart (1982) 

 

Jangkrik dapat diolah menjadi tepung dan berpotensi 

sebagai sumber protein hewani alternatif karena mengandung 

nutrisi, terutama asam amino yang cukup lengkap sehingga 

mampu menggantikan sebagian tepung kedelai dan tepung 

ikan dalam campuran pakan ayam pedaging. Kadar protein 

tepung jangkrik berdasarkan bahan basah berkisar antara 

56,02-61,58%. Bila dibandingkan dengan kadar protein bahan 



12 

pangan yang sering dikonsumsi oleh manusia memperlihatkan 

bahwa tepung hewan ini berpotensi untuk digunakan sebagai 

alternatif bahan pangan sumber protein (Napitupulu, 2003). 

Menurut Novianti (2003) bahwa tepung jangkrik kalung (G. 

bimaculatus) mengandung protein dan lemak yang cukup 

tinggi yaitu masing-masing berkisar antara 56,02-74,5% dan 

15,47-32,84%.  

Hasil penelitian Syaiful (2003) menunjukkan bahwa 

asam linoleat merupakan asam lemak yang paling dominan 

pada tepung jangkrik, sangat penting bagi manusia dan hewan, 

terutama untuk mencegah dermatitis (pengeringan dan 

pengelupasan kulit) pada anak-anak. Wang (2005) 

menambahkan bahwa setiap 100 g jangkrik mengandung 

protein sebesar 58,3%, kitin sebesar 8,7%, lemak 10,7% dan 

mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, tembaga dan 

fosfor. Menurut Novianti (2003), bahwa pemakaian tepung 

jangkrik dalam pakan ayam pedaging sebagai pengganti 

bungkil kedelai dengan penambahan asam-asam amino 

memberikan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap 

pertumbuhan ayam broiler dibandingkan dengan penggunaan 

pakan dengan tanpa suplemen asam amino. 

 

2.3 Organ pencernaan ayam 

 Sulistyani (2003), menyebutkan sistem pencernaan 

adalah penghancuran bahan makanan (mekanis/enzimatis, 

kimia dan mikrobia) dari bentuk komplek (molekul besar) 

menjadi sederhana (bahan penyusun) dalam saluran cerna. 

Tujuan dari pencernaan itu sendiri adalah untuk mengubah 

bahan komplek menjadi sederhana. Kegunaannya adalah unuk 

mempermudah penyerapan zat-zat nutrisi dalam pakan oleh 

vili usus. 
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 Usus halus merupakan organ utama tempat 

berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. 

Berbagai enzim yang masuk ke dalam saluran pencernaan ini 

berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan pemecahan 

karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses 

absorpsi (Farra, Khalil, Uwayjan and Ashkarian, 2000). 

Hamsah (2013), menambahkan bahwa ayam dewasa 

memiliki panjang usus halus sekitar 62 inci atau 1,5 m. Secara 

anatomis, usus halus di bagi menjadi tiga bagian, yaitu 

duodenum, jejunum, dan ileum. 

A. Duodenum (usus12 jari) 

Usus dua belas jari merupakan organ retroperitoneal, 

yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. 

pH usus dua belas jari yang normal berkisar pada derajat 

sembilan. Usus dua belas jari bertanggung jawab untuk 

menyalurkan makanan ke usus halus. Secara histologis, 

terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding 

usus dua belas jari tersusun atas lapisan-lapisan sel yang 

sangat tipis yang membentuk mukosa otot. 

B. Jejenum 

Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua 

dari usus halus, di antara usus dua belas jari (duodenum) 

dan usus penyerapan (ileum). Usus kosong dan usus 

penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. 

Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan 

terdapat jonjot usus (vili), yang memperluas permukaan dari 

usus.  

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroperitoneal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peritoneum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
http://id.wikipedia.org/wiki/Histologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelenjar_Brunner
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lendir&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_halus
http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_dua_belas_jari
http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_penyerapan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesenterium&action=edit&redlink=1
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C. Ileum 

Usus penyerapan atau adalah bagian terakhir dari usus 

halus dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan 

dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 

(netral atau sedikit basa) dan berfungsi menyerap vitamin 

B12 dan garam-garam empedu. Sepanjang permukaan lumen 

usus halus terdapat banyak lipatan/lekukan yang disebut vili 

atau jonjot usus. Vili berfungsi memperluas permukaan usus 

sebagai proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. 

Setiap vilus mengandung pembuluh limfa yang disebut lacteal 

dan pembuluh kapiler. 

 

2.4 Bakteri dalam usus ayam broiler 

Saluran pencernaan unggas merupakan tempat hidup 

sejumlah besar mikroorganisme yang hidup dalam 

keseimbangan pada kondisi normal. Pada ternak yang sehat, 

komposisi mikroorganisme patogen akan membuat koloni dan 

memulai infeksi yang serius. Komposisi mikroba saluran 

pencernaan dipengaruhi oleh pakan dan lingkungan 

(Apajalahti, Kettunen, and Graham, 2004). 

Mikroorganisme yang terdapat dalam usus merupakan 

ekosistem yang kompleks yang terdiri atas sejumlah besar 

bakteri. Saluran pencernaan ayam mengandung lebih dari 640 

spesies bakteri. Komposisi mikroorganisme saluran 

pencernaan dapat dipengaruhi oleh pakan dan lingkungan. 

Stabilitas mikroorganisme juga dapat dipengaruhi oleh 

antibiotik dan komponen lain yang terdapat dalam usus 

(Apajalahti et al., 2004). 

Hamid, Sulasmi dan Jamin (2014), menyebutkan 

bahwa saluran pencernaan ayam memiliki mikroorganisme 

normal yang berpotensi menjadi patogen seperti bakteri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_halus
http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_halus
http://id.wikipedia.org/wiki/Duodenum
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejunum
http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_buntu
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
http://id.wikipedia.org/wiki/Empedu
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Escherichia coli. Mikroba tersebut dapat merugikan ternak 

melalui beberapa cara seperti menghasilkan toksin, 

memanfaatkan nutrisi esensial untuk pertumbuhan unggas dan 

menekan pertumbuhan mikroba yang membantu dalam proses 

pencernaan seperti Lactobacilus sp. Lactobacillus cukup 

berperan dalam membantu proses pencernaan sehingga 

keberadaannya perlu diperhatikan. Hubungan antara mikrobial 

dan metabolik saluran pencernaan masih sedikit dipelajari. 

Secara tidak langsung, keseimbangan mikroflora 

saluran pencernaan dapat menjaga kondisi optimal saluran 

pencernaan sehingga mengefisienkan dalam proses pencernaan 

dan penyerapan nutrisi. Kesehatan hewan ternak dipengaruhi 

oleh rasio jumlah mikroorganisme pada organ pencernaannya, 

keseimbangan jumlah bakteri pencernaan dan bakteri pathogen 

akan mempengaruhi proses metabolisme ternak tersebut 

(Hamid, dkk, 2014). 

 

2.4.1 Lactobacillus sp. 

 Spesies mikroba yang paling banyak terdapat pada 

jalur pencernaan baik manusia maupun hewan adalah 

Lactobacillus sp. Mikroba ini pada usus halus jumlahnya 

mencapai 10
6
-10

7
 sel/g, sedangkan pada usus besar berkisar 

antara 10
10

–10
11

 sel/g. Mikroba tersebut memainkan peranan 

penting bagi kesehatan melalui beberapa cara seperti efeknya 

terhadap morfologi saluran pencernaan, nutrisi, patogen dan 

immunitas (Ressang, 1998). Beberapa mikroflora dalam 

saluran pencernaan ternak unggas dapat melindungi usus dari 

serangan patogen dan merangsang pembentukan immunitas 

(Maulana, 2012). 

 Lactobacillus sp merupakan salah satu genus bakteri 

asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro 
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intestinal baik pada manusia maupun hewan. Pada usus halus, 

jumlahnya dapat mencapai 10
6
-10

7
 sel/g. Pada usus besar 

jumlahnya berkisar antara 10
10

-10
11

 sel/g. Jumlah bakteri 

Lactobacillus sekitar 70% dari populasi bakteri yang ada 

dalam saluran pencernaan (Manin, 2010). 

 

2.4.2 Salmonella sp. 

Salmonella sp. merupakan salah satu bakteri patogen 

yang dapat menimbulkan penyakit yang disebut salmonellosis 

(demam tifus, septicemia dan gastroenteritis) bila 

mengkonsumsi makanan yang tercemar Salmonella sp. Habitat 

alami Salmonella sp adalah usus manusia dan hewan, 

sedangkan air dan makanan termasuk susu dan produknya 

merupakan media perantara penyebaran Salmonella sp 

(Sturky, 2000). 

Salmonella pertama kali diisolasi pada tahun 1885 dan 

sejak saat itu hampir 200 serotipe yang dapat diidentifikasi. 

Hanya sedikit sekali persentasi dari serotipe tersebut yang 

patogen pada manusia. Beberapa serotipe dapat juga patogen 

pada hewan. Infeksi bakteri Salmonella atau lebih dikenal 

dengan istilah salmonellosis adalah penyakit yang menyerang 

hewan dan manusia yang disebabkan oleh genus Salmonella. 

Penyakit ini terdapat disemua negara dan kejadiannya lebih 

sering ditemukan pada peternakan ayam dan babi (Sugiarti, 

2003). 

Salmonella sp adalah bakteri berbentuk batang 

langsing, tidak membentuk spora, bersifat motil kecuali 

Salmonella pullorum dengan Salmonella gallinarum dan Gram 

negative serta fakultatif anaerob. Ukuran panjang dan lebar 

Salmonella bervariasi tergantung spesies. Ukuran lebar 

Salmonella antara 0,3-5,0 µm dan panjang 0,7-2,5 µm. 
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Pertumbuhan optimal pada temperatur 37-37,5
o
C (Sugiarti, 

2003). 

 

2.5 Pertumbuhan Bakteri 

 Hadioetomo (1990), menyebutkan pertumbuhan dapat 

diartikan sebagai pertambahan jumlah atau volume serta 

ukuran sel. Pada organisme prokariot seperti bakteri, 

pertumbuhan merupakan pertambahan volume dan ukuran sel 

dan juga pertambahan jumlah sel. Pertumbuhan mikroba dapat 

dibedakan antara pertumbuhan masing-masing individu sel 

dan pertumbuhan kelompok sel atau populasi. Pertumbuhan 

dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengukuran langsung akan diperoleh jumlah keseluruhan 

mikrobia, baik yang hidup maupun yang mati. Sedangkan 

pengukuran tidak langsung hanya menghitung mikrobia yang 

hidup.  

 Kuantifikasi populasi mikroorganisme berupa 

penentuan jumlah sel dan penentuan massa sel, penentuan 

jumlah sel dapat dilakukan pada mikroorganisme bersel 

tunggal. Penghitungan jumlah sel dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, salah satunya metode hitungan cawan (Total 

Plate Count). Metode TPC menggunakan anggapan bahwa 

setiap sel akan hidup berkembang menjadi satu koloni yang 

muncul menjadi indeks bagi jumlah organisme yang 

terkandung didalam sampel (Dwidjoseputro, 2005). 
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Gambar 3. Metode Total Plate Count 

 

Metode hitungan cawan biasanya menggunakan NaCl 

sebagai bahan medium agar pada cawan, mengandung tidak 

lebih dari 300 sel mikroba per ml atau per gram sebelum 

ditumbuhkan pada medium agar di cawan petri. Setelah 

diinokulasi akan terbentuk koloni dicawan petri tersebut dalam 

jumlah yang dapat dihitung. Pengenceran biasanya dilakukan 

secara desimal yaitu 1:10, 1:100, 1:1000 dan seterusnya. 

Larutan yang digunakan untuk pengenceran dapat berupa 

larutan buffer fosfat, 0,85% NaCl atau larutan ringer 

(Dwidjoseputro, 2005). 

Dwidjoseputro (2005), menambahkan cawan yang 

dipilih untuk penghitungan koloni, sesuai dengan kaidah 

statistik adalah cawan yang berisi 30-300 koloni. Jumlah 

organisme yang terdapat dalam sampel asal dihitung dengan 

cara mengalikan jumlah koloni yang terbentuk dengan faktor 

pengenceran pada cawan bersangkutan. Jumlah koloni dalam 

sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛
1

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2013 s/d 

Januari 2014 di tempat Bapak Wariyanto di Desa Pundensari, 

Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Analisis 

Proksimat pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Analisis bakteri Salmonella, Lactobacillus dan Total 

Koloni Bakteri dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor DOC ayam 

pedaging strain Lohmann dengan bobot badan rata-rata 46,37 

gram dengan koefisien keragaman 8,77%, yang tidak 

dibedakan jenis kelamin dan dipelihara selama 35 hari. 

Kemudian sebanyak 20 ekor ayam secara acak diambil untuk 

dipotong dan diambil organ pencernaannya berupa ileum 

sepanjang 10 cm untuk dilakukan uji mikrobiologis. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan adalah kandang sistem litter 

berjumlah 20 petak dengan ukuran tiap petak 1x1x 0,8m, 

setiap petak ditempati 5 ekor ayam pedaging yang dilengkapi 

dengan tempat pakan, tempat minum, lampu listrik dengan 

daya 60 watt, serta litter berupa campuran sekam, pasir dan 

kapur. Sisi sekeliling kandang ditutup dengan koran pada saat 

periode starter. 
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3.2.3 Alat dan Bahan  

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian 1 

gram untuk perhitungan sisa pakan dan bobot badan 

ayam pedaging. 

2. Thermometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 

kandang. 

3.  Tempat pakan dan minum. 

4. Peralatan dan perlengkapan kandang lainnya. 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Vaksin ND yang diberikan pada umur 3 hari masa 

pemeliharaan, vaksinasi dilakukan dengan cara tetes 

mata/hidung. 

2. Vaksin Gumboro yang diberikan pada umur 14 hari 

masa pemeliharaan, vaksinasi dilakukan dengan cara 

pencampuran pada air minum selama kurang lebih 1,5 

jam dimana sebelumnya ayam dipuasakan minum 

selama 1 jam. 

3. Vitamin untuk ayam yang diberikan untuk 

menurunkan tingkat stress. 

4. Bahan pakan dan tepung jangkrik yang digunakan 

untuk analisis proksimat. 

5. Desinfektan yang digunakan untuk melakukan 

sterilisasi kandang dan untuk pencucian perlatan 

kandang, tempat pakan dan minum. 

6. Es batu. 
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3.2.4 Pakan 

3.2.4.1 Konsentrat 

Konsentrat yang digunakan adalah konsentrat yang 

diproduksi oleh PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit 

Surabaya. Konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi dua jenis yaitu pakan BR-1 untuk ayam pedaging fase 

starter dan pakan BR-2 untuk ayam pedaging fase finisher. 

Kandungan nutrisi konsentrat BR-1 disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Konsentrat 

Kandungan 
BR-1 BR-2 

(%) 

Air 12 12 

PK 21 - 23 19 - 21 

LK 5 4 - 8 

SK 5 5 

Abu 7 8 

Ca 0,9 - 11 0,9 – 1,2 

P 0,6-0,8 0,7 – 1,0 

EM 3100 Kkal/kg 3000-3200 Kkal/kg 

Sumber: Label kemasan pakan 

 

Penambahan tepung jangkrik sebagai  pakan 

perlakuan  dilakukan pada tahapan finisher, tepatnya pada saat 

ayam pedaging berumur 15 hari. Pakan perlakuan penelitian 

menggunakan pakan BR-2 yang ditambahkan tepung jangkrik 

dengan level berbeda tiap perlakuan. Kandungan zat makanan 

pakan tiap perlakuan disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan 

Zat Makanan 
P02 P12 P22 P32 P42 

(%) 

BK 86,58 86,53 86,47 86,42 86,36 

ABU 7,25 7,25 7,24 7,24 7,24 

PK 23,00 23,18 23,37 23,55 23,73 

SK 3,43 3,46 3,50 3,50 3,54 

LK 6,11 6,17 6,23 6,30 6,35 

EM(Kkal/kg) 3100 3590,73 3600,95 3611,17 3621,39 

Keterangan :   
1
Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
2
Hasil hitung manual sesuai dengan proporsi 

penggunaan tiap pakan perlakuan. 

 

3.2.4.2 Tepung jangkrik 

Jangkrik yang digunakan dalam penelitian diolah 

terlebih dahulu menjadi tepung jangkrik yang selanjutnya 

dicampurkan pada pakan konsentrat. Jangkrik hidup dibeli dari 

peternak di daerah Tulungagung dengan harga Rp 19.300,-/kg. 

Menurut Novianti (2003), proses pembuatan tepung jangkrik 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Jangkrik dilumpuhkan dengan cara disiram 

dengan air mendidih. 

2. Jangkik yang mati di angin-anginkan, selanjutnya 

di giling sampai halus. 

3. Jangkrik yang halus di oven dengan api sedang, 

selama ±2,5 jam. 

4. Hasil oven di haluskan kembali secara manual 

hingga menjadi tepung. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

yang diberikan adalah 5 perlakuan dengan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan : 

P0 : Pakan perlakuan tanpa tepung jangkrik. 

P1 : Pakan 99,5% dengan 0,5% tepung jangkrik. 

P2 : Pakan 99,0% dengan 1,0% tepung jangkrik. 

P3 : Pakan 98,5% dengan 1,5% tepung jangkrik. 

P4 : Pakan 98,0% dengan 2,0% tepung jangkrik. 

 Setiap perlakuan terdiri dari 5 ekor ayam sebagai 

ulangan dan pada akhir penelitian di ambil 1 ekor ayam secara 

acak untuk diambil organ ileum sebagai sampel uji 

mikrobiologis jumlah bakteri. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Prosedur Pemberian Pakan 

Pakan dibedakan menjadi dua yaitu pakan starter dan 

finisher. Pakan starter`menggunakan BR-1, sedangkan 

tahapan finisher (tahap perlakuan) menggunakan BR-2 yang 

ditambahkan tepung jangkrik dengan jumlah yang disesuaikan 

dengan masing-masing  perlakuan. Pakan diberikan secara ad 

libitum pada ayam yang dipelihara selama 35 hari kemudian di 

amati pengaruh pemberian pakan terhadap jumlah bakteri 

Lactobaccilus sp., Salmonella sp., dan Total Koloni Bakteri 

usus halus ayam pedaging. 

Pencampuran pakan perlakuan dilakukan secara 

berkala setiap 10 kg pakan setiap masing – masing perlakuan. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari ketengikan pakan 

sehingga pakan perlakuan yang diberikan relatif selalu baru 

(fresh). Tepung jangkrik ditaburkan sedikit demi sedikit diatas 
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BR-2 kemudian diaduk, dengan tetap memperhatikan 

homogenitas pakan. 

 

3.4.2 Prosedur Pengambilan Sampel 

Secara acak, 1 ekor ayam dipilih dari setiap ulangan 

perlakuan untuk disembelih. Setelahnya dilakukan 

pengambilan sampel organ ileum, sepanjang 10 cm usus 

diambil dari batas 5 cm dari caeca dan dimasukkan ke dalam 

port film yang telah disterilkan. Port film berisi sampel 

ditempatkan dalam box yang telah diberi es batu, agar kondisi 

pH sampel tetap netral. Kemudian sampel dikirimkan ke 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

menggunakan metode Fardiaz (1993), meliputi: 

1. Penghitungan jumlah Lactobaccilus sp. (CFU/g) 

dengan uji TPC dengan media Lactobacillus-MRS 

agar. 

2. Penghitungan jumlah Salmonella sp. (CFU/g) dengan 

uji TPC dengan media SS agar. 

3. Penghitungaan Total Koloni Bakteri (CFU/g) dengan 

uji TPC dengan media Nutrient agar. 

 

3.6 Analisis Statistik 

 Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program excel. Data dianalisis dengan ANOVA 

dari Rancangan Acak Lengkap  (RAL). Uji akan dilanjutkan 

dengan uji berjarak Duncan’s bila hasil analisis statistik 

menunjukkan pengaruh berbeda nyata. Model matematis RAL 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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  𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

 Keterangan : 

𝑌𝑖𝑗 : nilai pengamatan yang akan dianalisis 

𝜇 : nilai rataan umum 

𝜏𝑖 : pengaruh perlakuan penggunaan tepung jangkrik ke-i 

𝜀𝑖𝑗 : galat perlakuan 

i : banyaknya taraf perlakuan tepung jangkrik = 1, 2, 3, 

4, 5 

j : banyaknya ulangan perlakuan = 1, 2, 3, 4 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Ayam pedaging atau broiler adalah ayam tipe 

pedaging yang dihasilkan dari seleksi sistematis 

sehingga dapat tumbuh dan mencapai bobot badan 

tertentu dalam waktu relatif singkat, dipelihara selama 

35 hari. 

2. Tepung jangkrik merupakan hasil olahan dari jangkrik 

segar yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi 

tepung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung 

jangkrik (Gryllus mitratus burm) dalam pakan terhadap jumlah 

Lactobacillus sp., Salmonella sp., dan Total Koloni Bakteri 

disajikan dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata jumlah Lactobacillus sp, Salmonella sp., 

dan Total Koloni Bakteri  

Perlakuan 
Lactobacillus sp.** Salmonella sp. 

Total Koloni 

Bakteri** 

( Log CFU/g) 

P0 8,72±0,44b 4,88±0,46 10,87±0,09b 

P1 9,44±0,11a 5,02±0,31 10,87±0,07b 

P2 9,43±0,18a 4,77±0,24 10,91±0,10b 

P3 8,99±0,31a 4,90±0,20 10,99±0,11a 

P4 9,48±0,20a 4,85±0,15 11,10±0,05a 

Keterangan : **
a-b)

 superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata 

(P<0,01) 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Lactobacillus 

sp. 

 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 5 dan 

Lampiran 7, menunjukkan bahwa jumlah Lactobacillus sp. 

dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah perlakuan P0 

(8,72±0,44), P3 (8,99±031), P2 (9,43±0,18), P1 (9,44±0,11) 

dan P4 (9,48±0,20) Log CFU/g. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan tepung jangkrik 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

jumlah Lactobacillus sp. pada usus halus ayam pedaging. 
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Penambahan tepung jangkrik dalam pakan menyebabkan dapat 

meningkatnya jumlah Lactobacillus sp. dalam usus halus 

ayam pedaging. Hal ini dikarenakan tepung jangkrik 

mengandung 2-4 Log CFU/g total koloni mikroba, sedangkan 

pada jangkrik yang belum diolah dan mengandung 6-8 Log
 

CFU/g pada jangkrik mentah (Torcoli, Amuroso and Moretto, 

2014). Bakteri yang terkandung dalam tepung jangkrik ikut 

menambah jumlah bakteri dalam usus halus ayam pedaging. 

 Hal ini didukung oleh Klunder, et al (2012), yang 

menyatakan ada tiga aspek penting yang mempengaruhi 

mikrobiologi, yaitu kesegaran produk, pengolahan dan 

penyimpanan. Serangga yang masih segar (tanpa pengolahan) 

dapat ditemukan jumlah mikroorganisme yang tinggi dengan 

spesifikasi yang sama seperti mikroorganisme yang terdapat di 

tanah. Pengolahan dengan  merebus (5-10 menit) dapat 

menurunkan jumlah mikroba dalam tepung jangkrik. Proses 

pengolahan tepung jangkrik dengan direndam dan dioven 

selama 2,5 jam dapat menurunkan jumlah mikroba dalam 

tepung, sehingga jumlah bakteri patogen dalam tepung 

jangkrik berkurang. Sehingga dalam penelitian ini didapatkan 

Lactobacillus sp. dalam jumlah banyak dikarenakan oleh 

beberapa hal yang telah disampaikan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Populasi Lactobacillus sp. dengan perlakuan yang 

berbeda. 
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Penambahan tepung jangkrik tidak terlalu merubah 

kandungan zat nutrisi ransum, hal ini ditunjukkan pada tabel 4. 

Nilai gizi protein dalam pakan masih dalam kisaran normal, 

P4 (penambahan tepung jangkrik sebanyak 2%) memberikan 

hasil pertambahan nilai protein pakan menjadi 23,73%. Sesuai 

dengan pernyataan Rizal (2006), menyatakan bahwa jumlah 

kebutuhan protein ayam pedaging terutama dipengaruhi oleh 

faktor umur/fase pertumbuhan. Pertumbuhan sangat erat 

hubungannya dengan usaha sel-sel tubuh untuk 

memperbanyak diri, sehingga kebutuhan protein menjadi lebih 

banyak. Kebutuhan protein ayam pedaging dibedakan mejadi 

dua fase, fase starter dengan kebutuhan protein dalam ransum 

23-24%, dan fase finisher 20-22%. Sehingga penambahan 

tepung jangkrik tersebut masih terbilang baik untuk digunakan 

sebagai pakan dengan didukung oleh pernyataan diatas, 

dikarenakan jumlah protein pada P1 mencapai 23,18%. 

 Jumlah bakteri Lactobacillus sp. sekitar 70 % dari 

populasi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan (Manin, 

2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

Lactobacillus  sp. terendah adalah P0 (8,72±0,44) Log CFU/g, 

nilai ini masih lebih besar dibandingkan jumlah normal 

Lactobacillus dalam usus halus ayam. Hal ini sesuai yang 

disampaikan Manin (2010), pada usus halus jumlah 

Lactobacillus sp. mencapai 8,0-8,1 Log CFU/mL. jumlah 

mikroorganisme dipengaruhi oleh tingkat konsumsi pakan, 

protein dan energi. Tercukupinya kebutuhan protein ayam 

dapat mengindikasikan tercukupinya kebutuhan asam-asam 

amino di dalamnya. Ketersediaan berbagai asam amino dalam 

jumlah yang cukup di dalam ransum ayam mampu 

mengoptimalkan produksi ternak, yang mana mempengaruhi 

faktor kecernaan dan konversi pakan. Tepung jangkrik 
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mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan asam 

amino yang cukup seimbang (Widodo, 2002).  

 Jumlah Lactobacillus sp. pada penelitian ini sangat 

berbeda jumlahnya dibandingkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan Manin (2010). Perbedaan tersebut diperkirakan 

karena adanya perbedaan umur ayam yang digunakan. Umur 

ayam yang digunakan pada penelitian Manin (2010) antara 1-

28 hari, sedangkan pada penelitian ini menggunaan ayam 

berumur 35 hari. Menurut Pope (1995), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam saluran 

pencernaan ayam adalah umur, respon imunitas, pakan dan 

pemberian antibiotik. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Salmonella sp. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 5 dan 

Lampiran 9, menunjukkan bahwa jumlah Salmonella sp dari 

yang tertinggi sampai yang terendah adalah perlakuan P1 

(5,02±0,31), P3 (4,90±0,20), P0 (4,88±0,46), P4 (4,85±0,15) 

dan P2 (4,77±0,24) Log CFU/gram. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan tepung jangkrik tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah 

Salmonella sp. di dalam usus halus ayam pedaging. Hal ini 

dikarenakan konsumsi protein, strain, umur pemotongan pada 

perlakuan relatif sama. Kandungan nutrisi pada pakan masing–

masing perlakuan juga tidak berbeda, hal ini ditunjukkan pada 

tabel 4. Nilai gizi protein dalam pakan masih dalam kisaran 

normal, P4 (penambahan tepung jangkrik sebanyak 2%) 

memberikan hasil pertambahan nilai protein pakan menjadi 

23,73%. Sesuai dengan pernyataan Rizal (2006), menyatakan 

bahwa jumlah kebutuhan protein ayam dibedakan mejadi dua 
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fase, fase starter dengan kebutuhan protein dalam ransum 23-

24%, dan fase finisher 20-22%. 

 Penambahan  tepung jangkrik pada perlakuan P4 (2%) 

menunjukkan nilai jumlah Salmonella sp yang lebih kecil 

dibandingkan P0 (tanpa perlakuan). Hal ini disebabkan oleh 

tingginya nilai protein pakan disertai meningkatnya nilai 

kecernaan. Seperti yang diungkapkan Klunder, et al (2012), 

Archeta domesticus memiliki kandungan protein dan nilai 

konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kedelai pada masa 

sapih dengan percobaan tikus. Jumlah kitin yang lebih sedikit 

terkandung dalam serangga dapat meningkatkan kualitas 

protein, karena protein yang terikat dengan kitin lebih sedikit 

dan mudah tercerna. Meningkatnya kecernaan protein pakan 

mengakibatkan lebih sedikit protein yang dapat dimanfaatkan 

mikroba untuk hidup. Sesuai dengan pernyataan Abun (2008) 

tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme dipengaruhi oleh 

makanan dan interaksi mikroba dalam organ pencernaan. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5. Populasi Salmonella sp dengan perlakuan yang 

berbeda. 

 

Perlakuan P2 memberikan nilai terkecil (4,77±0,24 

Log CFU/g) dibandingkan perlakuan yang lain. Ariyanti dkk 

(2005) menyebutkan bahwa semakin tinggi jumlah Salmonella 

sp, maka semakin besar dan cepat timbulnya gejala infeksi 
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dari Salmonellosis. Gejala klinis dipengaruhi oleh sifat 

virulensi, invasi bakteri dan jumlah bakteri yang teringesti. 

Wabah salmonellosis dapat terjadi akibat kontaminasi S. 

enteritida sebanyak ≥ 10
7 
CFU. 

Jumlah  Salmonella sp. pada penelitian ini cukup 

rendah, hal ini diyakini penambahan tepung jangkrik mampu 

meningkatkan imunitas ternak. Kandungan protein yang tinggi 

dan rendah kandungan kitin meningkatkan kecernaan dan 

konversi pakan, sehingga bakteri baik berkembang cukup 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. Jumlah 

Lactobacillus sp. yang meningkat menyebabkan pH usus 

cenderung menjadi asam, dikarenakan Lactobacillus sp. 

menghasilkan asam laktat.  Kondisi pH usus yang cenderung 

asam menekan pertumbuhan bakteri Salmonella sp., karena 

Salmonella sp. dapat tumbuh optimal pada kondisi pH basa. 

 

Sugiarti (2003), menambahkan bahwa kejadian atau 

prevalensi salmonellosis pada unggas tergantung banyak 

faktor yaitu antara lain serotipe Salmonella, umur ayam, dosis 

infeksi, rute infeksi, jenis (breed) unggas, kompetisi 

mikroorganisme dan manajemen pengelolaan. Hal ini 

diyakinkan oleh Abun (2008), Lactobacillus dapat melindungi 

host terhadap infeksi atau masuknya agen pathogen ke saluran 

pencernaan. Lactobacillus menghasilkan hydrogen peroksida 

dan asam amino organik seperti asam laktat dalam jumlah 

tinggi, sehingga akan menurunkan pH lingkungannya dan juga 

sekaligus menekan tumbuhnya pathogen. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Total Koloni Bakteri 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 5 dan 

Lampiran 11, menunjukkan bahwa jumlah Total Koloni 

Bakteri dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah 

perlakuan P0 (10,87±0,09), P1 (10,87±0,07), P2 (10,91±0,10), 

P3 (10,99±0,11) dan P4 (11,10±0,05) Log CFU/gram. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung 

jangkrik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap jumlah Total Koloni Bakteri pada usus halus ayam 

pedaging. Hal ini dikarenakan tepung jangkrik mengandung 2-

4 Log CFU/g total koloni mikroba pada tepung yang telah 

diolah dan mengandung 6-8 Log
 
CFU/g pada jangkrik mentah 

sesuai pernyataan Torcoli et al (2014). 

Abun (2008), menyatakan saluran pencernaan ternak 

merupakan tempat persembunyian (tempat hidup) mikroflora 

yang segera terbentuk setelah dilahirkan. Mikroflora 

indigenous dewasa akan menjadi carrier (pembawa) koloni 

mikroorganisme pathogen seperti Salmonella dan E. coli. 

Mikroflora saluran pencernaan hewan dapat saling 

berpengaruh, misalnya oleh ingesti mikroorganisme lainnya. 

Hasil perlakuan tersebut dapat merubah jumlah keberadaan 

mikroorganisme, menghasilkan lingkungan yang cocok bagi 

bagi kolonisasi mikroba, yang pada akhirnya berpotensi bagi 

berkembangnya mikroorganisme pathogen (Abun, 2008).  
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Gambar 6. Populasi Total Koloni Bakteri dengan perlakuan 

yang berbeda 

Penambahan tepung jangkrik dalam pakan secara 

nyata meningkatkan jumlah Total Koloni Bakteri dalam usus 

halus ayam pedaging, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

7. Penambahan tepung jangkrik yang memiliki nilai protein 

dan asam amino yang tinggi di yakini mempengaruhi Total 

Koloni Bakteri pada usus halus ayam pedaging.  

Putnam (1991), menyatakan bahwa protein dalam 

pakan menstimulasi pertumbuhan bakteri usus. Faktor yang 

mempengaruhi kolonisasi mikroorganisme, dapat 

dikelompokan menjadi : 

1. Faktor yang berhubungan dengan inangnya (suhu tubuh, 

pH, dan tingkat potensi oksidasi reduksi, asam lambung, 

enzim, dan antibodi). 

2. Faktor yang berhubungan dengan interaksi mikroba (efek 

antagonistik, bakteriofag, bakteriosin). 

3. Makanan dan faktor lingkungan (seperti manosa, laktosa, 

dan karbohidrat lainnya dan atau serat makanan serta 

faktor stress lingkungan). 

Mikroflora dalam organ pencernaan ayam memegang 

peranan penting dalam penyerapan nutrisi, penetralan racun 

dalam kotoran, dan memproteksi ternak dari bakteri pathogen. 
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Penurunan jumlah normal mikroflora dalam sekum menjadi 

faktor utama mudahnya ayam terinfeksi bakteri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan tepung jangkrik sebesar 2% dalam pakan 

ayam pedaging meningkatkan jumlah Lactobacillus sp. 

(9,48±0,20 Log CFU/g) dan Total Koloni Bakteri (11,10±0,05 

Log CFU/g) serta menurunkan jumlah Salmonella sp. 

(4,85±0,15 Log CFU/g) pada usus halus ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

  Penambahan tepung jangkrik pada level 2% dalam 

pakan menunjukkan hasil yang lebih efektif dan efisien 

digunakan dalam pemeliharaan ayam pedaging dan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan level penambahan 

tepung jangkrik yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas 

mikroflora dalam usus halus ayam pedaging di masa yang 

akan datang. 
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