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ABSTRACT 

 The purpose of this reaserch was to determine the 

effect of addition shrimp peptide extract on intestinal 

microflora (Lactic Acid Bacteria, Salmonella sp, 

Escherichia coli) on broilers. The material used was is 

shrimp peptide extract (MF1) provided by Matahari Aqua 

Prosporindo Ltd, Sidoarjo. The variables observed were the 

number of Lactic Acid Bacteria, Escherichia coli and 

Salmonella sp. Data obtained were then analyzed by 

analysis of variance (ANOVA) in Complete Randomi Zed 

Design (CRD), if there were significant differences 

followed by Duncan's Multiple Range Test (DMRT) test. 

The treatment were T0 = Complete Feed (Negative 

Control), T1 = Complete Feed + Zinc Bacitracin 0.05% 

(Positive control), T2 = Complete Feed + MF1 1%, T3 = 

Complete Feed + MF1 1.5%, and T4 = Complete Feed + 

MF1 1.0%  and 150 ppm Prebiotics. The results showed 

that no significant effect (P> 0.05) on Lactic Acid Bacteria 
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(LAB). However, the results of this reasech that showed 

significant effect (P <0.01) on the number of Escherichia 

coli and Salmonella sp. The conclusion of this reasech is 

that the use of shrimp peptide extract products (MF1) 

containing acidifier, antioxidant and with the addition of 

150 ppm prebiotics can increase the number of non-

pathogenic bacteria (Lactic Acid Bacteria) and presure the 

number of pathogenic bacteria (Escherichia coli and 

Salmonella sp). 

 

Keywords: Intestinal Microflora, Shrimp Peptide Extract 

(MF1) 
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RINGKASAN 

 

 Feed Additive bahan tambahan yang diberikan 

kepada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi pakan. Aditif pakan 

digolongkan dalam 2 jenis, yaitu aditif sintetis, seperti 

antibiotik atau Antibiotic Growth Promoter (AGP) dan 

aditif alami atau Natural Growth Promoter (NGP. 

Antibiotik merupakan bahan aditif sintesis yang digunakan 

untuk meningkatkan penampilan produksi dan 

meningkatkan imunitas ternak unggas. Namun berdasarkan 

Permentan No 14/2017 Pasal 16 tentang klasifikasi obat 

hewan, maka terhitung pada tanggal 1 Januari 2018 semua 

pakan ternak tidak boleh mengandung Antibiotic Growth 

Promoter (AGP). Solusi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan 

aditif pakan alami. Natural Growth Promoter (NGP) 

adalah imbuhan pakan yang ditambahkan kedalam pakan 

sebagai pengganti AGP. Udang merupakan produk hasil 
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laut yang memiliki jumlah besar di Indonesia, , limbah 

udang mengandung protein kasarnya cukup tinggi, yaitu 

sebesar 45-55%, namun demikian protein yang tinggi ini 

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh ternak unggas 

karena terdapatnya faktor pembatas, yaitu kandungan khitin 

yang tinggi, yaitu sebesar 30% dari bahan keringnya. 

Kandungan protein yang tinggi membreikan peluang 

sebagai alternatif pengganti AGP. Teknologi pengolahan 

dengan cara ekstraksi menggunakan enzim dan mencerna 

struktur protein menjadi peptida dengan berat molekul 

yang lebih kecil dan diharapkan dapat menhilangkan atau 

mengurangi kandungan khitin dalam limbah udang.  

 Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan ekstrak peptida udang terhadap 

mikroflora usus (Bakteri asam laktat, Salmonella sp, 

Escherichia coli) pada ayam pedaging. Kegunaan 

penelitian ini diharapkan ekstrak peptida udang sebagai 

produk aditif pakan alami yang dapat menggantikan 

antibiotik sehingga produk unggas aman dari residu 

antibiotik dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan 

pakan import dan antibiotik. 

 Materi penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah limbah udang yang telah mengalami proses 

ekstraksi peptida sebelumnya. Ekstraksi peptida udang 

(MF1) diperoleh dari PT. Matahari Aqua Prosporindo, 

Sidoarjo. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah P0 adalah pakan basal (sebagai kontrol negatif), P1 

adalah pakan basal + Zinc Bacitasin 0,05% (sebagai 

kontrol positif), P2 adalah pakan basal + MF1 1%, P3 

adalah pakan basal + MF1 1,5%, dan P4 adalah pakan basal 

+ MF1 1,0% dan Prebiotik 150 ppm. Variabel yang diamati 
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selama penelitian meliputi Bakteri Asam Laktat, 

Escherichia coli and Salmonella sp. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis dengan analisis of variance 

(ANOVA) dari ragam RAL. Apabila terdapat perbedaan 

yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penambahan 

ekstrak peptida udang (MF1) dan penambahan prebiotik 

150 ppm menunjukan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap Escherichia coli dan Salmonella sp, tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap Bakteri Asam Laktat. 

Pada perlakuan P4 menunnjukan hasil terbaik yaitu pakan 

basal + MF 1 1,0% dan prebiotik 150 ppm. Hasil analisis 

statisik menunjukan bahwa penambahan ekstrak peptida 

udang (MF1) 1,0% dan penambahan prebiotik 150 ppm 

mampu meningkatkan mikroflora usus yang 

menguntungkan (Bakteri asam laktat) dan menekan 

mikroflora usus yang merugikan (Escherichia coli dan 

Salmonella sp). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara ekonomi, Indonesia merupakan Negara 

berkembang. Seiring dengan naiknya pendapatan perkapita 

penduduk, maka kebutuhan akan protein hewani bagi 

masyarakat juga meningkat. Ayam pedaging merupakan salah 

satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar 

dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi 

masyarakat Indonesia (Umam, 2013). Berdasarkan Statistik 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) bahwa  konsumsi 

daging ayam ras per kapita pada tahun 2016 sebesar 5,110 kg, 

mengalami peningkatan sebsar 6,52% dari tahun 2015 sebesar 

4,797 kg. Berdasarkan data diatas bahwa kebutuhan daging 

ayam setiap tahunya terus meningkat, karena harganya yang 

terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Ayam pedaging 

adalah jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan 

yang sangat cepat, karena dapat dipanen pada umur 5 minggu. 

Keunggulan ayam pedaging  didukung oleh sifat genetik dan 

keadaan lingkungan yang meliputi makanan, temperatur 

lingkungan, dan pemeliharaan. Peternakan ayam pedaging 

umumnya rentan terhadap serangan penyakit yang disebabkan 

oleh virus, bakteri, parasit, jamur, lingkungan dan kekurangan 

salah satu unsur nutrisi. Penggunaan antibiotik pada industri 

peternakan umumnya bertujuan untuk pengobatan ternak 

sehingga mengurangi resiko kematian dan mengembalikan 

kondisi ternak menjadi sehat.  Pada industri peternakan, 

pemberian antibiotik juga digunakan sebagai imbuhan pakan 

(feed additive) untuk memacu pertumbuhan (growth 

promoter), meningkatkan produksi, dan meningkatkan 
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efisiensi penggunaan pakan. Namun, produk ternak yang tidak 

ditangani dengan baik dapat membahayakan kesehatan 

bahkan dapat menyebabkan penyakit bahaya atau hazard yang 

berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak diantaranya 

adalah penyakit ternak, penyakit yang ditularkan melalui 

pangan (food borne diseases) serta cemaran atau kontaminan 

bahan kimia dan bahan toksik termasuk cemaran antibiotik 

(Etikaningrum, 2017). 

Antibiotik merupakan bahan aditif sintesis yang 

digunakan untuk meningkatkan penampilan produksi dan 

meningkatkan imunitas ternak unggas. Antibiotik dapat 

mengefektifkan pemanfaatan zat makanan dengan cara 

menghambat kerusakan zat makanan oleh mikroba dan 

memperbaiki penyerapan zat makanan. Antibiotik yang 

digunakan berlebihan dapat membunuh mikroorganisme 

patogen yang bersaing dengan induk semang 

dalam  penyediaan zat – zat makanan (Mario, Widodo dan 

Sjofjan, 2008). Residu antibiotik dapat menyebabkan 

resistensi bakteri sehingga membahayakan ternak dan 

konsumen, maka dari itu perlu adanya bahan alami sebagai 

pengganti antibiotik. Berdasarkan Permentan No 14/2017 

Pasal 16 tentang klasifikasi obat hewan, maka terhitung pada 

tanggal 1 Januari 2018 semua pakan ternak tidak boleh 

mengandung Antibiotic Growth Promoter (AGP). Solusi yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan aditif pakan alami. Natural Growth 

Promoter (NGP) adalah imbuhan pakan yang ditambahkan 

kedalam pakan sebagai pengganti AGP untuk meningkatkan 

pertumbuhan dari ternak dengan menggunakan bahan alami. 

Bahan yang digunakann sebagai NGP adalah limbah kepala 

udang karena memiliki kandungan nutrisi  yang tinggi, 
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sehingga dapat dijadian solusi alternatif untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang tepat dengan 

penggunaan Natural Growth Promoter (NGP) yang berasal 

dari bahan alami, seperti limbah kepala udang, prebiotik dan 

acidifier. 

Udang merupakan salah satu hasil laut dan komponen 

penting bagi perikanan udang di Indonesia (Ditjenkan, 2011). 

Pada udang terkandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi 

manusia. Senyawa aktif memiliki peran penting untuk 

kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. 

Michaelsen et al. (2011) mengatakan bahwa senyawa aktif 

seperti asam lemak (omega-3 dan omega-6) pada udang dan 

ikan bermanfaat untuk perkembangan otak anak, untuk bayi, 

untuk ibu hamil. Kemudian menurut Trung Si et al. (2012) 

dalam udang terkandung senyawa aktif yang dapat ditemukan 

adalah kitosan, mineral, lipid, karotenoid, protein memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi, dengan kaitannya dengan senyawa 

aktif  Zhao et al. (2011) mengemukakan bahwa bahwa udang 

merupakan salah satu sumber senyawa aktif tertinggi untuk 

golongan asam amino, sedangkan Mika et al. (2013) 

mengatakan adapun komposisi udang tediri dari nutrien, asam 

amino esensial, komposisi lemak, makro mineral dan mikro 

mineral. Ekstrak peptida udang memiliki kandungan asam 

organik (acidifier) 4%, Antioxidant (BHT) 200 ppm dan 

Protein 21-23%. Ekstrak peptida udang yang dibuat dari 

limbah hasil pembekuan yaitu bagian kepala yang 

mengandung protein, lemak, air dan mineral. Pengolahan 

ekstraknya melalui perebusan dengan air sehingga diperoleh 

ekstrak berupa cairan. Menurut Anonim (2008) ekstraksi dari 

limbah kepala udang berbentuk cairan seperti kaldu. Ekstraksi 

menggunakan pelarut bahan kimia memerlukan jumlah bahan 
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kimia yang banyak sehingga akan menghasilkan banyak 

limbah cair pada akhir proses dan dimungkinkan pada hasil 

ekstraksi masih terdapat residu bahan kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan. Ekstraksi karotenoid menggunakan metode 

super kritikal karbondioksida menghasilkan rendemen yang 

kecil (Babu et al., 2008). Ekstraksi limbah udang dapat 

menghasilkan senyawa antioksidan. Syahruddin (2012) 

menjelaskan bahwa antioksidan adalah inhibitor yang bekerja 

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal 

bebas reaktif membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif 

stabil atau senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya 

radikal bebas oksigen reaktif. Beberapa penelitian dapat 

membuktikan bahwa pemberian antioksidan yang 

mengandung vitamin C dapat mengurangi dampak cekaman 

panas pada ayam.     

Ekstrak peptida udang mengandung antioksidan BHT 

yang berfungsi untuk menjaga ketengikan pada pakan. Hal ini 

didukung oleh Mudawaroch dan Zulfanita (2012) yang 

menjelaskan bahwa berbagai antioksidan sintetis, seperti 

hydroxyanisole butylated (BHA) atau butylated 

hydroxytoluene (BHT), biasanya digunakan untuk menunda 

proses ketengikan dalam produk makanan. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia : 722/ MENKES/ 

PER/ IX/ 88 tentang Bahan Tambahan Makanan, jumlah BHT 

dan BHA yang diperbolehkan untuk lemak dan minyak makan 

maksimum 200 mg/kg. Selain itu ekstrak peptida udang 

mengandung asam organik atau acidifier sebesar 4%. Acidifier 

dapat berupa asam sitrat, asam laktat, asam propionat, asam 

asetat atau campuran asam organik. Penggunaan acidifier 

diharapkan mempunyai efek menurunkan pH pada usus halus 

dan usus besar (Natsir et al., 2005) dalam (Natsir dan Sjofjan, 
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2008). Acidifier berupa asam organik bentuk cair lebih sedikit 

menurunkan laju aliran pakan sehingga pengosongan lambung 

lebih lama dan konsumsi pakan tidak meningkat sangat nyata 

(Natsir dan Sjofjan, 2008).  

Ekstrak peptida udang juga dapat meningkatkan 

kandungan protein dalam pakan, hal ini dikarenakan ekstrak 

peptida udang memiliki kandungan protein 21-23%. Selain 

terdapat kandungan acidifier dan antioksidan (BHT), terdapat 

tambahan prebiotik yang berfungsi sebagai sumber makanan 

dari bakteri probiotik didalam saluran usus halus ayam. Hal 

ini diperkuat oleh Putra (2016) yang menjelaskan bahwa 

prebiotik adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh 

inang tetapi memberikan efek positif dengan cara menstimulir 

pertumbuhan bakteri-bakteri yang menguntungkan di dalam 

saluran pencernaan inangnya, penambahan prebiotik dalam 

pakan bertujuan untuk meningkatkan populasi probiotik di 

dalam saluran pencernaan inangnya sehingga mekanisme aksi 

dari probiotik dalam menghasilkan enzim exogenous untuk 

pencernaan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas 

maka diperlukan penelitian pengaruh ekstrak peptida sebagai 

aditif pakan terhadap mikroflora usus (Bakteri Asam Laktat, 

Escherichia col, dan Salmonella sp) pada ayam pedaging.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan 

masalah yaitu bagaimana pengaruh penambahan ekstrak 

peptida udang(MF1) terhadap mikroflora usus (Bakteri asam 

laktat, Escherichia coli, Salmonella sp)  pada ayam pedaging? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan ekstrak peptida udang (MF1) terhadap 

mikroflora usus (Bakteri asam laktat, Salmonella sp, 

Escherichia coli) pada ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan ekstrak peptida 

udang (MF1) sebagai produk aditif pakan alami yang dapat 

menggantikan antibiotik sehingga produk unggas aman dari 

residu antibiotik dan mengurangi ketergantungan terhadap 

bahan pakan impor dan antibiotik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Antibiotik merupakan salah satu feed additive atau 

growth promotor yang sering digunakan oleh peternakan 

unggas dengan tujuan merangsang pertumbuhan, 

memperbaiki efisiensi pakan dan menekan tingkat kematian 

(Daud, 2005). Akan tetapi penggunaan antibiotik akan 

meninggalkan residu pada produk ternak yang akan 

berdampak pada konsumen (Etikaningrum, 2017). Pemakaian 

antibiotik sebagai Antibiotic Growth Promoter (AGP) 

walaupun dalam konsentrasi kecil, yaitu berkisar antara 2,5–

12,5 mg/kg dapat mengakibatkan terjadinya resistensi bakteri 

patogen terhadap antibiotik  (Kurniawati, Lukman dan 

Wibawan, 2016). Berdasarkan Permentan No 14/2017 Pasal 

16 tentang klasifikasi obat hewan, maka terhitung pada 

tanggal 1 Januari 2018 semua pakan ternak tidak boleh 

mengandung Antibiotic Growth Promoter (AGP), sehingga 

dibutuhkan aditif pakan alami, solusi yang dapat digunkana 

sebagai aditif alami yaitu ekstrak peptida uang (MF1), dimana 
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dua molekul asam amino dapat saling berikatan membentuk 

ikatan kovalen melalui suatu ikatan amida disebut ikatan 

peptida. Jika tiga molekul asam amino yang bergabung maka 

membentuk dua ikatan peptida. Ketika ada empat molekul 

asam amino yang bergabung maka membentuk tiga ikatan 

peptida, Proses pembentukan itu bisa terus berlanjut 

tergantung berapa jumlah molekul asam amino yang ada. 

Semakin banyak, ikatan tersebut membentuk rantai 

polipeptida. Bisa disimpulkan jika polipeptida merupakan 

polimer yang tersusun dari beberapa peptida. Dari satu atau 

lebih polipeptida ini dapat membentuk protein, seperti enzim. 

Berdasarkan hasil penelitian Khempaka, Chitsachapong 

dan Molee (2011) menjelaskan bahwa penambahan ekstrak 

udang 15% dalam pakan ayam dapat meningkatkan 

pertumbuhan Lactobacillus dan menghambat pertumbuhan 

Eschericia coli dan Salmonella sp didalam usus ayam, 

Escherichia coli dan Salmonella sp dianggap sebagai patogen 

bawaan makanan biasanya ditemukan disaluran pencernaan 

unggas. Kumar dan Ravi (2017) dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa ekstraksi limbah udang dengan 

menggunakan enzim dan asam organik dapat menyebabkan 

penurunan pH, selain itu penggunaan enzim sebagai 

ekstraktor udang diduga sangat spesifik dalam menghasilkan 

kitin dari limbah udang dan menghilangkan bahaya terhadap 

reagen reaktif.  Abun, Saefulhadjar dan Haetami (2012) 

menjelaskan bahwa penggunaan imbuhan pakan ekstrak 

limbah udang sebesar 5% dalam pakan menghasilkan energi 

metabolis dan kecernaan yang optimal, hal tersebut 

merupakan cerminan adanya peningkatan kualitas pakan 

akibat penggunaan imbuhan pakan produk bioproses. 

Bioproses merupakan perubahan kimia dari senyawa organik 
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kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana akibat 

adanya aksi enzim yang dihasilkan oleh mikroba.  

Ekstrak peptida udang juga mengandung acidifier atau 

asam organik sebesar 4%. Berdasarkan penelitian Gautier 

(2002) menjelaskan bahwa asam organik yang begitu banyak 

dapat menjadi pakan imbuhan dan berpotensi sebagai 

pengganti antibiotik karena dapat mengeliminasi bakteri 

Salmonella sp dan menghambat bakteri patogen dalam saluran 

pencernaan serta dapat menstabilkan mikroflora saluran 

pencernaan unggas. Prebiotik yang ditambahkan dalam 

ekstrak peptida udang semakin memperkuat daya tekan 

terhadap bakteri patogen dalam saluran pencernaan ayam 

pedaging. Hal ini diperkuat oleh Putra (2016) dalam 

penelitianya menjelaskan bahwa penambahan prebiotik 

sebesar 2% diduga telah  meningkatkan pertumbuhan bakteri 

yang menguntungkan didalam saluran pencernaan ikan 

sehingga proses pencernaan makanan akan lebih mudah 

karena dibantu oleh bakteri tersebut.  

Antioksidan (BHT) yang terkandung dalam ekstrak 

peptida udang   dapat menahan peroksidasi dengan 

mengubahnya kembali menjadi asam lemak semula, jika 

peroksida dibiarkan berlanjut akan terjadi pemecahan menjadi 

aldehid dan keton. Berbagai tipe antioksidan berkerja bersama 

dalam melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas. 

Berdasarkan penjelasan dari Retnani, Kurniawan, 

Yusawisana, dan Herawati (2010) dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa penggunaan antioksidan bawang putih 

dan BHT 0,02% berpengaruh sangat nyata menurunkan asam 

lemak bebas dan berpengaruh nyata mengurangi terjadinya 

penurunan kadar lemak. Kerangka piker dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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Hipotesis 

Penambahan ekstrak peptida udang (MF1) pada pakan 

dapat meningkatkan mikroflora usus yang menguntungkan 

(Bakteri asam laktat ) dan dapat menurunkan mikroflora usus 

patogen (Escherichia coli dan Salmonella sp). 
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14/2017 Pasal 16 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Udang 

Berdasarkan penjelasan Mirzah (2013)  memprediksi 

produksi udang Indonesia pada periode 2010-2014 meningkat 

74,75% atau menjadi 699 ribu ton, terdiri atas 500 ribu ton 

udang jenis Vaname (Litopenaeus vannamei) dan 199 ribu ton 

udang windu (Penaeus monodon). Apabila udang segar ini 

diolah menjadi udang beku, maka 35–70% dari berat utuh 

akan menjadi limbah udang dalam bentuk kepala, kulit dan 

udang yang tidak layak konsumsi. Selain itu Prihatini (2011) 

menjelaskan bahwa kepala udang merupakan limbah (hasil 

buangan) pada proses pengolahan udang untuk ekspor. Udang 

besar biasanya dipotong kepalanya sekitar 30% dari berat 

seluruh tubuhnya, kepala udang juga dapat diolah menjadi 

tepung kepala udang. Dalam tepung kepala udang terdapat zat 

kitin yang sukar dicerna oleh unggas. Untuk memperkecil 

jumlah kitin tersebut dapat dilakukan pengayakan untuk 

membuang bagian yang kasar.  Analisa komposisi kimia 

tepung kepala udang adalah sebagai berikut protein 53,74%, 

lemak 6,65%, abu 7,72% dan air 17,28%. Tepung kepala 

udang mengandung protein yang cukup tinggi di samping itu 

kandungan asam aminonya mirip dengan kandungan asam 

amino pada tubuh udang. Rosyidi (2009) menambahkan 

bahwa limbah udang mengandung protein, kalsium karbonat, 

kitin, pigmen, abu dan lain lain. Ditambahkan oleh Adawyah 

(2012) bahwa bagian kepala udang belum dimanfaatkan 

secara optimal, hanya dianggap limbah yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Bagian 

kepala udang yang terbuang itu sekitar 40% yaitu mencapai 
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13,1 ton. Bagian kepala udang yang dianggap limbah masih 

memiliki unsur gizi sekitar 10%. Disamping kandungan 

protein yang cukup tinggi juga mengandung unsur glisin yang 

menyebabkan rasa manis dan gurih pada udang. Menurut 

Adawyah (2012) menjelaskan bahwa kandungan protein 

ekstrak limbah kepala udang hasil analisa laboratorium adalah 

0,70%. 

Menurut beberapa penelitian, limbah udang 

mengandung protein kasarnya cukup tinggi, yaitu sebesar 45-

55%, namun demikian protein yang tinggi ini tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh ternak unggas karena 

terdapatnya faktor pembatas, yaitu kandungan kitin yang 

tinggi, yaitu sebesar 30% dari bahan keringnya 

(Purwaningsih, 2000), ditambahkan oleh Mirzah (2013) 

bahwa kitin merupakan suatu senyawa polisakarida struktural 

(seperti selulosa) yang mengandung nitrogen dalam bentuk N-

Aceylated -glucosamin-polysacharida. Protein atau nitrogen 

yang ada pada limbah udang ini berikatan erat dengan kitin 

dan kalsium karbonatnya dalam bentuk komplek ikatan 

senyawa protein-kitin-kalsium karbonat, sehingga 

ketersediaannya (bioavailability) untuk dicerna oleh ternak 

unggas rendah, dan ternak unggas tidak cukup banyak 

mempunyai enzim kitinase pada saluran pencernaannya, 

sehingga tidak dapat menghidrolisis senyawa kitin. Untuk 

meningkatkan kualitas dan pemanfaatan limbah udang secara 

maksimal dalam pakan, maka sebelum diberikan pada ternak 

perlu dilakukan pengolahan yang tepat, yaitu proses 

pengolahan yang dapat meningkatkan daya cerna dan dapat 

menurunkan kandungan kitinnya. Mirzah (2013) 

menambahkan bahwa NaOH mampu memperbesar volume 

partikel bahan (substrat), sehingga ikatan antar komponen 
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menjadi renggang, juga mampu menghid-rolisis gugus asetil 

pada kitin, sehingga kitin akan mengalami desetilasi dan 

berubah menjadi khitosan yang menyebabkan kadar kitin 

berkurang. 

Menurut mirwhandhono (2004) bahwa limbah udang 

mengandung protein 41,9 %, kitin 17,0 %, abu 29,2 % dan 

lemak 4,5 % dari bahan kering, dari kandungan protein yang 

cukup tinggi, limbah kepala udang juga mengandung semua 

asam amino esensial terutama methionin yang sering menjadi 

faktor pembatas pada protein nabati. Protein kepala udang 

diikat oleh kitin dengan ikatan kovalen yang membentuk 

senyawa kompleks dan stabil. Cara untuk meningkatkan 

kecernaan kepala udang yaitu dengan menambahkan HCl dan 

dimasak pada tekanan tinggi. Penambahan HCI 6 % dan 

dimasak pada tekanan tinggi (100 kpa) selama 45 menit dapat 

meningkatkan produksi dan efisiensi pakan pada pemberian 

30 % dalam pakan. Penelitian  Sinurat (1999) menunjukkan 

bahwa pemberian tepung kepala udang hingga 30% dalam 

pakan itik petelur menghasilkan produksi telur dan efisiensi 

yang lebih baik dari kontrol. Disamping itu, adanya pigmen 

astaxanthin dalam tepung kepala udang menjadikan warna 

kuning telur lebih baik (kuning kemerahan). 

Udang mengaandung senyawa aktif yang bermanfaat 

bagi manusia. Senyawa aktif memiliki peran penting untuk 

kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. 

Michaelsen et al. (2011) mengatakan bahwa senyawa aktif 

seperti asam lemak (omega-3 dan omega-6) pada udang dan 

ikan bermanfaat untuk perkembangan otak anak, untuk bayi 

dan untuk ibu hamil. Kemudian menurut Trung Si et al. 

(2012) dalam udang terkandung senyawa aktif yang dapat 

ditemukan adalah kitosan, mineral, lipid, karotenoidprotein 
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memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dalam kaitan dengan 

senyawa aktif  Zhao et al. (2011) mengemukakan bahwa 

bahwa udang merupakan salah satu sumber senyawa aktif 

tertinggi untuk golongan asam amino. Sedangkan Mika et al. 

(2013) mengatakan adapun komposisi udang tediri dari 

nutrien, asam amino esensial, komposisi lemak, makro 

mineral dan mikro mineral. Menurut Anonim (2008) bahwa 

ekstraksi dari limbah kepala udang berbentuk cairan seperti 

kaldu. Ekstraksi menggunakan pelarut bahan kimia 

memerlukan jumlah bahan kimia yang banyak sehingga akan 

menghasilkan banyak limbah cair pada akhir proses dan 

dimungkinkan pada hasil ekstraksi masih terdapat residu 

bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan 

hasil penelitian Khempaka, Chitsachapong dan Molee (2011) 

menjelaskan bahwa penambahan ekstrak udang 15% dalam 

pakan ayam dapat meningkatkan pertumbuhan Lactobacillus 

dan menghambat pertumbuhan Eschereichia coli dan 

Salmonella sp didalam usus ayam, Eschereichia coli dan 

Salmonella sp dianggap sebagai patogen bawaan makanan 

biasanya ditemukan disaluran pencernaan unggas. Limbah 

kepala udang dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Limbah  kepala udang 
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2.2 Aditif Pakan 

Aditif pakan adalah bahan tambahan yang diberikan 

kepada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi pakan. Aditif pakan digolongkan 

dalam 2 jenis, yaitu aditif sintetis, seperti antibiotik atau 

Antibiotic Growth Promoter (AGP) dan aditif alami atau 

Natural Growth Promoter (NGP), seperti acidifiers, probiotik, 

prebiotik, fitobiotik, enzim, immune stimulants dan 

antioksidan (Fallah dan Rezaei, 2013). Antibiotik adalah 

produk sekresi mikroorganisme atau substansi kimiawi 

sintesis yang memacu perkembangbiakan ternak. Antibiotik 

merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh berbagai 

jasad renik kuman dan jamur. Antibiotik memiliki khasiat 

menghentikan pertumbuhan atau membunuh jasad renik 

lainnya, dengan telah diketahuinya rumus kimia berbagai 

macam antibiotika, senyawa tersebut telah dapat dibuat secara 

sintetik. 

 Antibiotik banyak digunakan sebagai AGP dalam 

pakan ternak untuk memacu pertumbuhan agar dapat tumbuh 

lebih besar dalam waktu yang lebih cepat dengan 

meningkatkan efisiensi penyerapan zat makanan di dalam 

saluran pencernaan (Natsir, 2006). Beberapa  antibiotika yang 

banyak dipakai sebagai AGP, antara lain dari golongan 

tetracycline, penicillin, makrolida, lincomycin dan 

virginiamycin. Permentan No 14/2017 Pasal 16 tentang 

Klasifikasi Obat Hewan, maka terhitung pada tanggal 1 

Januari 2018 semua pakan ternak tidak boleh mengandung 

Antibiotic Growth Promoter (AGP), diperkuat oleh Daud 

(2005) melaporkan bahwa beberapa negara di dunia telah 

melarang penggunaan antibiotik sebagai aditif pakan karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

penggunaan antibiotik akan meninggalkan residu yang 

berbahaya bagi konsumen, dapat menciptakan 

mikroorganisme yang resisten didalam tubuh manusia 

maupun ternak sehingga ketika terjadi infeksi akan sulit 

disembuhkan. Penggunaan antibiotik dapat digantikan dengan 

bahan alami, seperti zat aktif yang terdapat dalam tumbuhan 

dan mikroorganisme alami yang juga dapat meningkatkan 

kesehatan dan performa ternak. 

 Feed additive adalah bahan yang tidak termasuk 

nutrien yang ditambahkan dengan jumlah sedikit dan 

bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

populasi mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam 

saluran pencernaan ayam. Feed additive berfungsi sebagai 

pemicu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan pada 

ayam, antara lain antibiotik dan hormon. Penggunaan feed 

additive komersial selain harganya tinggi juga kurang 

terjamin aspek keamananya karena adanya residu bahan kimia 

dalam pakan. Bahan pakan tambahan yang sering digunakan 

dibuat dari bahan non organic. Penggunaan bahan pakan 

tambahan ini dapat menimbulkan retensi mikroba dan residu 

antibiotik dalam tubuh ayam. Akibatnya, produk daging ayam 

yang dihasilkan tidak sehat sehingga membahayakan 

kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Solusi yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan aditif pakan alami. Natural Growth 

Promoter (NGP) adalah imbuhan pakan yang ditambahkan 

kedalam pakan sebagai pengganti AGP untuk meningkatkan 

pertumbuhan dari ternak dengan menggunakan bahan alami, 

untuk mendapatkan aditif pakan yang memiliki kualitas dan 

kuantitas yang tinggi udang adalah salah satunya. Mirzah 

(2013) memprediksi produksi udang Indonesia pada periode 
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2010-2014 meningkat 74,75% atau menjadi 699 ribu ton, 

terdiri atas 500 ribu ton udang jenis Vaname (Litopenaeus 

vannamei) dan 199 ribu ton udang windu (Penaeus monodon). 

Mirwandhono (2004) menjelaskan bahwa limbah udang 

mengandung protein 41,9 %, kitin 17,0 %, abu 29,2 % dan 

lemak 4,5 % dari bahan kering. Dari kandungan protein yang 

cukup tinggi, limbah kepala udang juga mengandung semua 

asam amino esensial terutama methionin yang sering menjadi 

faktor pembatas pada protein nabati. Melengkapi asam amino 

esensial ke dalam pakan yang rendah kandungan proteinnya 

akan menunjang terhadap pertumbuhan ayam pedaging. 

Pakan yang mengandung protein kasar 19,10%, apabila 

dilengkapi dengan  metionin akan menghasilkan pertumbuhan 

dan efisiensi penggunaan pakan yang sama dengan pakan 

yang mengandung protein 23,00%.  

 

2.2.1 Acidifier 

Acidifier merupakan bahan alami berupa asam organik 

yang berfungsi meningkatkan kecernaan bahan pakan dan 

menjaga keseimbangan mikroba di dalam saluran 

pencernaan (Natsir dan Sjofjan, 2008). Acidifier dapat 

memperbaiki kecernaan dengan penurunan pH lambung 

(Silalahi dan Sauland, 2013). Asam organik yang begitu 

banyak dapat menjadi pakan imbuhan dan berpotensi 

sebagai pengganti antibiotik karena dapat mengeliminasi 

bakteri Salmonella sp dan menghambat bakteri patogen 

dalam saluran pencernaan serta dapat menstabilkan 

mikroflora saluran pencernaan unggas (Gauthier, 2002). 

Acidifier adalah salah satu feed additive yang mampu 

memberikan pengaruh positif berupa kontrol terhadap 

mikroflora dalam saluran pencernaan. Pengaruh asam 
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organik terhadap mikroflora usus antara lain pengaruh 

spesifik dari anion asam terhadap enzim atau membrane 

seluler, nilai pH internal serta kapasitas buffering dari sel, 

jumlah ATP yang digunakan dalam memompa proton serta 

transport dari molekul (Yudistira, Widodo dan Sjofjan, 

2014). Acidifier bekerja dengan cara melakukan penetrasi 

terhadap dinding sel bakteri dan pengasaman pada saluran 

usus secara terus menerus sehingga dapat mengurangi 

jumlah coliform, memungkinkan vili berkembang pada 

kemampuan maksimum yang dapat menghasilkan konversi 

pakan lebih baik dan mikroflora usus lebih sehat. 

Penggunaan acidifier yang dienkapsulasi lebih efisien 

dibanding antibiotik dalam memperbaiki penampilan 

produksi ayam pedaging dan penurunan jumlah 

Eacherichia coli dan Salmonella sp (Hassan, Mohamed, 

Youssef and Hassan, 2010). 

 

2.2.3 Prebiotik 

Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna 

oleh inang tetapi memberikan efek positif dengan cara 

menstimulir pertumbuhan bakteri-bakteri yang 

menguntungkan di dalam saluran pencernaan inangnya, 

penambahan prebiotik dalam pakan bertujuan untuk 

meningkatkan populasi probiotik di dalam saluran 

pencernaan inangnya sehingga mekanisme aksi dari 

probiotik dalam menghasilkan enzim exogenous untuk 

pencernaan semakin meningkat (Putra, 2016). Prebiotik 

merupakan bahan pangan dengan kandungan oligosakarida 

yang tidak dapat dicerna oleh inang tetapi memberikan 

efek menguntungkan bagi inang dengan cara merangsang 

pertumbuhan mikroflora saluran pencernaan (Widarnani, 
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Noermala dan Sukeada, 2014). Beberapa prebiotik seperti 

inulin, oligofruktosa, rafinosa, mannanoligosaccharida 

(MOS), fructooligosaccharida (FOS), 

galactooligosaccharida (GOS) dan 

transgalactooligosaccharida (TOS), telah digunakan pada 

kegiatan akuakultur dan berperan dalam meningkatkan 

pertumbuhan, kecernaan, efisiensi pakan dan komposisi 

bakteri yang menguntungkan (probiotik) dalam saluran 

pencernaan (Putra, 2016). Hardisari dan Amaliawati 

(2016) menambahkan bahwa pencernaan yang terganggu 

dapat menyebabkan ketidakseimbanganan mikroflora 

dalam usus dan menimbulkan berbagai macam penyakit. 

Ketidakseimbangan ini dapat diatasi dengan cara salah 

satunya mengkonsumsi makanan probiotik dan prebiotik. 

Mengkonsumsi langsung makanan yang mengandung 

probiotik adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

jumlah bakteri baik dalam usus, tapi seringkali cara ini 

tidak efektif. Cara lainnya adalah dengan memberikan 

nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri baik 

dalam usus atau BAL yang disebut prebiotik, prebiotik 

dipercaya mampu meningkatkan jumlah dan atau aktivitas 

dari Bifidobacteria dan bakteri asam laktat. Prebiotik tidak 

hanya menstimulasi pertumbuhan bakteri probiotik, tetapi 

juga menghasilkan senyawa yang menguntungkan bagi 

usus. Fermentasi prebiotik dalam kolon menghasilkan 

asam lemak rantai pendek (SCFA) dan asam laktat yang 

merupakan faktor penting yang menentukan pH lumen 

kolon. Lebih dari 300 mmol SCFA yang diproduksi 

perharinya. Tiga jenis SCFA yaitu asam asetat, asam 

propionate dan asam butirat (Senditya, Hadi dan 

Saparianti, 2014). 
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2.2.4 Antioksidan (BHT) 

BHT merupakan salah satu antioksidan yang sering 

digunakan pada bahan pangan. BHT hampir sama dengan 

BHA tetapi kelarutannya dalam lemak dan minyak tidak 

sebaik BHA (25-40%). BHT sangat efektif pada lemak 

hewan tapi kurang pada vegetable oil serta tidak larut pada 

air. BHT digunakan untuk mengurangi flavor loss, 

pembentukan off flavor, dan perubahan warna yang 

disebabkan oksidasi pada produk pangan Sifat BHT tahan 

dan stabil pada suhu tinggi yaitu dengan titik didihnya 

berkisar dari 264-270
o
C. Sifat tersebut memberi 

keuntungan untuk proses produksi yang memerlukan suhu 

tinggi tetapi tidak sebaik BHA (Coppen, 1983). Kemiripan 

sifat dengan BHA menyebabkan penggunaannya pada 

produk pangan pun tidak jauh berbeda walaupun terkadang 

BHT kurang efektif dibandingkan BHA. BHT memiliki 

fungsi sinergis dengan BHA, TBHQ, dan kelator logam 

seperti asam sitrat tetapi tidak memiliki fungsi sinergis 

dengan propil galat (Buck, 1991). BHT tidak memiliki 

konsentrasi optimum. Stabilitas akan meningkat seiring 

dengan peningkatan konsentrasi tetapi peningkatannya 

menurun saat level cukup tinggi. Penggunaan antioksidan 

bawang putih dan BHT 0,02% berpengaruh sangat nyata 

menurunkan asam lemak bebas dan berpengaruh nyata 

mengurangi terjadinya penurunan kadar lemak (Retnani, 

Kurniawan, Yusawisana, dan Herawati, 2010). 

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 28 

November 1974, penggunaan antioksidan BHT (Butirat 

Hexatoluene) sebagai antioksidan harus dibatasi pada 

tingkatan sekitar 200 mg/kg dalam bahan yang 

mengandung minyak dan lemak. Kelebihan vitamin E pada 
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unggas mengakibatkan terjadi hipertropi tiroid bila dalam 

pakannya ditambahkan 220 IU (mg) vitamin E per kg 

pakan (Rusmana, Natawiharja dan Happali, 2008). 

Untuk mencegah ketengikan dari produk olahan ikan 

dapat dipergunakan anti oksidan/bahan pengawet yang 

diperoleh dari pabrik/toko obat-obatan, seperti butylated 

hidroxy toluene (BHT), butylated hidroxy anisol, tokoferol 

(Vitamin E), etoksikuin dan vitamin E merupakan bahan 

pengawet yang paling mudah didapat dan murah harganya 

(Cahyadi, 2006). Antioksidan sintetik yang dapat 

digunakan adalah Butil Hidroksi Toluen (BHT ), Profil 

Galat (PG), Tersier Butilhidroksiqinon (TBHQ) 

(Woodroof, 1979). Dalam tulisan Nenadis, Zafiropoulou 

dan Tsimidou (2003) juga disebutkan bahwa antioksidan 

sintetik yang banyak digunakan untuk menjaga ketengikan 

adalah BHA, BHT dan TBHQ. Disebutkan bahwa 

penggunaan BHT dan TBHQ adalah yang paling efektif 

dengan penggunaan paling sedikit 

 

2.3 Ayam Pedaging 

2.3.1 Karakteristik  Ayam Pedaging. 

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis 

dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi 

pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia relatif muda 

sehingga sirkulasi pemeliharaan lebih cepat dan efisien 

serta menghasilkan daging yang berkualitas baik. Ayam 

pedaging adalah ayam jantan dan betina yang memiliki 

sifat pertumbuhan/pertambahan berat badan yang cepat 

atau pada umur 8 minggu mencapai berat 2,1 kg serta 

efisien dalam menggunakan pakan dengan kadar energi 
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tinggi. Ayam pedaging memiliki ciri fisik warna bulu 

dominan putih, pertumbuhanya cepat, mempunyai 

karakteristik daging yang baik, seperti bagian dada yang 

lebar, memiliki karakteristik daging dan bentuk badan 

yang lebih besar dari ayam kampung (Sulistyawan, 2015), 

ditambahkan oleh Suprijatna (2008), bahwa ayam 

pedaging adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, 

bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke 

tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Dijelaskan 

lebih lanjut oleh Siregar et al. (1980) bahwa ayam 

pedaging dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-sifat 

antara lain ukuran badan besar, penuh daging yang 

berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat 

serta efisiensi penggunaan pakan tinggi. Ayam pedaging 

mempunyai kelebihan dalam pertumbuhan dibandingkan 

dengan jenis ayam peliharaan dalam klasifikasinya, karena 

ayam pedaging mempunyai kecepatan yang sangat tinggi 

dalam pertumbuhannya, dengan demikian pertumbuhan 

ayam pedagin  dapat digolongkan cepat dan proses tumbuh 

tersebut akan berlangsung sempurna bila zat-zat yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembesaran sel 

tersedia (Zulfanita, 2011). 

Ayam pedaging strain Lohman memiliki ciri-ciri yaitu 

warna bulu putih, kulit kuning, dan jengger merah terang 

serta berkaki pendek dan besar. Menurut kecepatan 

pertumbuhannya, periode pemeliharaan ayam pedaging 

dibagi menjadi dua yaitu periode starter dan finisher. 

Periode starter dimulai umur 1-21 hari dan periode 

finisher dimulai umur 22-35 atau sesuai umur dan bobot 

potong yang diinginkan (Fatmaningsih, 2016).  

Pemeliharaan dalam waktu sekitar 5 minggu dapat 
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mencapai bobot badan hidup 1,7 kg/ekor (Anonimus, 

2008). Keunggulan ayam pedaging didukung oleh sifat 

genetik dan keadaan lingkungan yang meliputi makanan, 

temperatur lingkungan dan pemeliharaan (Umam, 2015). 

Pemeliharaan ayam ras tipe medium untuk pedaging 

banyak dilakukan karena untuk mencapai waktu 

pemasaran lebih singkat. Ayam pedaging mampu 

membentuk 1 kg daging dalam waktu 30 hari dan lebih 

dari 1,5 pada umur 40 hari, ditambahkan oleh Anonimus 

(1994) bahwa hanya dalam tujuh atau delapan minggu 

saja, ayam tersebut sudah dapat dikonsumsi dan 

dipasarkan padahal ayam jenis lainnya masih sangat kecil, 

bahkan apabila ayam pedaging dikelola secara intensif 

sudah dapat diproduksi hasilnya pada umur enam minggu 

dengan berat badan mencapai 2 kilogram per ekor. 

Perbedaan jenis kelamin ayam pedaging mempengaruhi 

konsumsi pakan, bobot badan akhir dan FCR pada 

ketinggian tempat (altitude) pemeliharaan yang berbeda. 

Suhu lingkungan yang melebihi tingkat kenyamanan ayam 

pedaging berdampak pada penurunan konsumsi pakan dan 

proses metabolisme (Swennen, Laroye, Jansens, Verbeke, 

and Buyse 2007), sehingga mengakibatkan performa yang 

kurang baik dan tidak menguntungkan. Ayam pedaging 

dapat dipanen setelah umurnya mencapai 35-45 hari 

dengan bobot badan berkisar 1,5-2,5 kg, dimana pada suhu 

lingkungan 19
o
-21

o
C ayam pedaging dapat tumbuh cepat 

dan mampu mengubah makanan menjadi daging dengan 

sangat efisien (Rifqi, 2008). Menurut kecepatan 

pertumbuhannya, periode pemeliharaan ayam pedaging 

dibagi menjadi dua yaitu periode starter dan finisher. 

Periode starter dimulai umur 1-21 hari dan periode 
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finisher dimulai umur 22-35 atau sesuai umur dan bobot 

potong yang diinginkan. Fase hidup awal ayam pedaging 

terjadi pada dua minggu pertama yang merupakan masa 

kritis ayam pedaging. Oleh sebab itu, ayam pedaging 

memerlukan perhatian yang intensif. Masa kritis tersebut 

ialah masa brooding (Fatmaningsih, 2016).  

 

2.3.2 Pakan dan Kebutuhan Nutrisi 

Pakan merupakan kumpulan bahan makanan yang 

layak dimakan oleh ayam dan telah disusun mengikuti 

aturan tertentu. Aturan ini meliputi nilai kebutuhan nutrisi 

bagi ayam dan nilai kandungan nutrisi dari dari bahan 

makanan yang digunakan. Persamaan nilai nutrisi yang ada 

dalam bahan makanan yang digunakan dengan nilai nutrisi 

yang dibutuhkan dinamakan teknik penyusunan pakan 

(Rasyaf, 2004). Pakan merupakan faktor penentu 

keberhasilan usaha ternak ayam pedaging. Biaya pakan 

yang harus dikeluarkan pada usaha ternak ayam sangat 

besar yaitu 60-70% dari total biaya produksi, upaya-upaya 

yang dapat menekan biaya pakan sangat perlu diterapkan 

agar dapat meningkatkan pendapatan peternak (Herlina, 

2015). Prosentase bahan pada pakan ditentukan oleh 

kandungan zat makanan dan kandungan nutrisinya. Pakan 

sebagai salah satu faktor yang pengaruhnya besar terhadap 

pertumbuhan perlu mendapat perhatian yang serius. Pakan 

disebut seimbang apabila mengandung semua zat makanan 

yang diperlukan oleh ayam dalam perbandingan yang 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan ayam 

dengan pertumbuhan yang cepat dan produksi yang 

efisien, maka penyusunan pakan perlu diperhatikan 
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utamanya mengenai kandungan energi dan protein serta 

keseimbangannya (Permentan,1992). 

Menurut Buck (1976) menjelaskan bahwa meskipun 

energi sudah terpenuhi akan tetapi karena kapasitas 

tembolok belum mencapai rasa kenyang maka 

kemungkinan mengkonsumsi pakan masih ada, sebab 

unggas mempunyai sifat cenderung untuk mengkonsumsi 

makanan melebihi dari kuantitas yang diperlukan sehingga 

terjadi pemborosan.  Secara garis besar, nutrisi dalam 

pakan ayam terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, 

mineral, vitamin dan air (Herlina, 2015).  

 

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging 

Kandungan 

(Nutrisi) 

Starter 

(0-3 minggu) 

Finisher 

(3-6 minggu) 

Kadar air (%) 10,00 (maks 

14,0) 

10,00 (maks. 

14,0) 

Protein (%) 24 (min 19) 20 (min. 18,0) 

Energi (Kkal 

EM/kg) 

3200 (min. 

2900) 

3200 (min. 

2900) 

Lisin (%) 1,10 (min. 

1,10) 

1,00 (min. 

0,90) 

Metionin (%) 0,50 (min. 

0,40) 

0,38 (min. 

0,30) 

Metionin + sistin 

(%) 

0,90 (min. 

0,60) 

0,72 (min. 

0,50) 

Ca (%) 1,00 (0,90 – 

1,20) 

0.90 (0.90 – 

1,20) 

P tersedia (%) 0,45 (min. 

0,40) 

0.,5 (min. 

0,40) 

P total (perkiraan) (0,60 – 1,00) (0,60 – 1,00) 

Sumber: Ketaren (2010) 
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Rasyaf (2004) dalam penelitianya menjelaskan bahwa 

ayam ras pedaging fase stater dibutuhkan energi 3000 

kkal/kg pakan pada tingkat protein 23 %, sedangkan untuk 

fase finisher dibutuhkan energi 2860-3410 kkal/kg pakan 

pada tingkat protein 17,5 – 21 %, ditambahkan oleh 

Herlina (2015) bahwa kebutuhan anak ayam (starter) akan 

kalsium (Ca) adalah 1% dan ayam sedang tumbuh adalah 

0,6%, sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor (P) 

bervariasi dari 0,2-0,45% dalam pakan. Budiansah (2010) 

menambahkan bahwa dalam suatu pakan 

ketidakseimbangan asam amino esensial dalam pakan akan 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Kebutuhan 

nutrisi unggas berbeda sesuai dengan jenis unggas, bangsa, 

umur, fase produksi, dan jenis kelamin. Kebutuhan nutrisi 

tersebut mencakup protein, asam amino, energi, Ca, dan P. 

Energi dan protein adalah dua komponen utama yang 

dibutuhkan ayam untuk hidup pokok dan produksi. 

Kebutuhan nutrisi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

2.3.3 Pemberian Air Minum 

Air merupakan satu aspek terpenting dalam penentu 

peforma dan produktivitas ayam (Anggraeni, 2008). Ayam 

memperoleh air dari 3 sumber yaitu air minum, air dari 

bahan makanan dan air dari hasil oksidasi karbohidrat, 

lemak dan protein. Pakan komersial unggas mengandung 

air lebih kurang 10 %, jadi kebutuhan air bagi ayam 

sebagian besar berasal dari air minum. Air minum yang 

diberikan pada ayam harus cukup serta baik kualitasnya. 

Kualitas air dipengaruhi oleh adanya bakteri Eschericia 

coli, pH air, kadar magnesium, kadar nitrat dan nitrit, 

kadar sodium/klorida, serta mineral lainnya. Air minum 
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yang bersih dan dingin adalah baik bila diberikan pada 

ayam terutama saat waktu udara panas karena ayam 

memerlukan persediaan air yang bersih dan dingin secara 

tetap untuk pertumbuhan optimum, produksi dan efisiensi 

penggunaan pakan (Risnajati, 2011). Air minum yang 

layak dikonsumsi harus memenuhi kriteria seperti derajat 

keasaman (pH) antara 6.6-7,2 karena pH air di bawah 

tersebut dapat menimbulkan mikroorganisme pathogen 

(Khumaini, Mudarwaroch dan Hanung, 2012). 

Konsumsi air minum dapat dipengaruhi oleh suhu, suhu 

diwilayah tropis seperti Indonesia yang rata-rata suhu per 

hari sekitar 30
o
C (Anggraeni, 2015). Jumlah kebutuhan air 

minum untuk unggas secara umum diperkirakan sebanyak 

dua kali dari kebutuhan pakan/ekor/hari, konsumsi air pada 

ayam pedaging memiliki standar tertentu dan ayam 

pedaging tidak akan mengkonsumsi air minum secara 

berlebihan bila tidak dalam keadaan stress karena suhu 

yang terlalu tinggi, selain itu konsumsi air minum yang 

berlebih, maka konsumsi pakan akan berkurang dan akan 

berdampak pada pertambahan berat badan ayam pedaging 

(Khumaini, Mudawaroch dan Hanung, 2011). 

 

2.4 Mikroflora Usus Ayam Pedaging 

Saluran pencernaan merupakan organ yang memiliki 

fungsi sebagai pencerna pakan serta fungsi imunologis 

(sebagian besar sel-sel imun diproduksi di usus). Terkait 

dengan fungsi pencerna pakan, penyerapan nutrisi pakan 

dapat berlangsung optimal apabila kondisi usus dalam 

keadaan sehat dan baik. Kesehatan usus salah satunya 

dipengaruhi oleh populasi mikroba yang ada didalamnya 

diantaranya yaitu bakteri. Bakteri menguntungkan yang ada di 
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usus halus misalnya Bakteri asam laktat (BAL), sedangkan 

bakteri patogen misalnya bakteri coliform. Jumlah bakteri 

coliform dalam usus halus dapat diminimalisir dengan 

penambahan antibiotik yang merupakan suatu zat yang dapat 

mengontrol pertumbuhan bakteri patogen. Akan tetapi, 

antibiotik yang digunakan dalam waktu yang panjang dapat 

menimbulkan residu antibiotik pada daging ayam pedaging, 

sehingga berbahaya bagi konsumen dan menimbulkan resisten 

antibiotik (Halimatunnisroh, 2017). 

Pengujian jumlah mikroflora usus dilakukan dengan 

perhitungan TPC (Total Plate Count). Variabel yang diamati 

dalam penelitian ini mikroflora usus ayam pedaging, meliputi 

jumlah koloni : Bakteri asam laktat, Escherichia coli, 

Salmonella sp. Media perhitungan TPC yang digunakan 

adalah media MRS (Mann Ragosa Sharpe) untuk BAL, media 

`VRBA (Violet Red Bile Agar) untuk Escherichia coli, media 

SS (Salmonella Shigella) untuk Salmonella sp. Mikroflora 

yang dihitung adalah  Lactobacillus sp yang mewakili bakteri 

non patogen dan Eschericia coli dan Salmonella sp yang 

mewakili patogen serta rasio keseimbangan kedua jenis 

bakteri non-patogen dan patogen. Rasio hasil keseimbangan 

mikroba non-patogen dan patogen ini, dapat dikatakan sebagai 

representasi dari kondisi kesehatan seekor ternak. Jumlah 

mikroflora usus halus sangat besar efeknya terhadap 

kesehatan, pertumbuhan dan produksi ternak. BAL atau 

Lactobacillus sp  mempunyai peranan yang cukup besar 

dalam mengendalikan keseimbangan mikroflora usus, 

terutama terhadap mikroba yang bersifat patogen yang dapat 

merugikan kesehatan ternak. Oleh karena itu, keseimbangan 

mikroflora usus selalu menggunakan BAL sebagai 

pembandingnya (Sjofjan, 2015). 
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Pemberian pakan fermentasi mampu memperbaiki 

mikroflora pada saluran pencernaan terutama BAL. BAL 

memerlukan kondisi lingkungan hidup yang sesuai, salah 

satunya pH. Pemberian pakan fermentasi akan meningkatkan 

jumlah BAL dan meningkatkan kesehatan ayam pedaging  

dan penyerapan nutrisi pakan. Bakteri asam laktat secara 

alami telah ada pada saluran pencernaan ayam (Widodo, 

2015), ditambahkan oleh Handoko (2013) bahwa latobacillus 

adalah salah satu bakteri bersifat menguntungkan mikroflora 

intestinal ternak yang mengkonsumsinya dengan 

mekanismenya yaitu membantu pencernaan protein, 

karbohidrat dan lemak pakan serta membantu penyerapan 

elemen penting lain seperti mineral, asam amino dan vitamin. 

Keseimbangan antara bakteri yang menguntungkan dan 

merugikan dalam saluran pencernaan seharusnya diperhatikan 

terkait produksi yang tinggi pada ternak. Keseimbangan 

populasi bakteri hanya didapatkan apabila komposisi bakteri 

menguntungkan dan merugikan setidaknya 85% berbanding 

15% agar fungsi mikroflora yang menguntungkan dapat 

optimal (Samadi, 2004). Kondisi ekosistem pada saluran 

pencernaan unggas akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan 

ternak, ketidakseimbangan mikroflora usus dalam ternak 

dapat terjadi kolonisasi bakteri patogen atau bakteri 

merugikan yang akan mengganggu kesehatan ternak (Haryati, 

2011). Mikroflora diyakini dapat menjaga usus dari bakteri 

patogen dan untuk merangsang respon imun (Lu, et al., 2003). 

Untuk mendapatkan keseimbangan mikroflora usus yang 

optimal maka pH harus terjaga dengan baik, kondisi ideal pH 

untuk pertumbuhan bakteri tersedia pada Tabel 2. 
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Tabel  2. Kondisi ideal pH untuk pertumbuhan bakteri  pada 

unggas 

Bakteri pH 

Lactobacillus sp 5,4-6,4 

Bacillus sp 5,5-6,5 

Eschercia coli 6-8 

Salmonela sp 6,8-7,2 

Sumber: (Siregar, 2004)  

 

2.4.1 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri gram-

positif yang banyak digunakan sebagai starter fermentasi. 

BAL mensekresikan asam laktat sebagai produk akhir 

fermentasi yang berperan sebagai preservasi bahan 

makanan (Erdiandini, 2015). Bakteri Asam Laktat 

mempunyai karakteristik morfologi, fisiologi dan 

metabolit tertentu. Bakteri asam laktat terbagi menjadi 

delapan genus antara lain Lactobacillus, Streptococcus, 

Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, Leuconostoc, 

Bifidobacterium dan Corinobacterium. Lactobacillus 

merupakan salah salah satu genus yang menjadi anggota 

bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH usus dan 

menekan pertumbuhan Escherechia coli (Hardiningsih dan 

Nurhidayat, 2006). Dalam saluran pencernaan ayam, 

mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. 

Mikroorganisme utama yang terdapat dalam tembolok, 

usus halus dan ceca adalah golongan bakteri Lactobacilli 

yang khusus menghasilkan asam laktat dan asam asetat. 

Sehingga pH dalam tembolok ayam yang baik antara pH 4-

5 akibatnya organisme yang tidak tahan asam tidak dapat 

berkembang secara normal (Sari, Abrar dan Merint, 2013). 
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Lactobacillus merupakan salah satu genus bakteri asam 

laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro 

intestinal baik pada manusia maupun hewan. Pada usus 

halus, jumlahnya dapat mencapai 10
6
-10

7
 sel/g. Sedangkan 

pada usus besar jumlahnya berkisar antara 10
10

-10
11 

sel/g 

(Manin, 2010), ditambahkan oleh Nurbaiti (2016) bahwa 

lactobacillus merupakan salah satu spesies probiotik yang 

banyak digunakan pada ayam memberikan pengaruh 

positif terhadap perkembangan imunitas sel tubuh ayam 

pedaging. Lactobacillus merupakan mikroba utama yang 

terdapat dalam saluran pencernaan ayam pedaging. Dalam 

saluran pencernaan, mikroba tersebut mampu 

menghasilkan asam laktat dan asam asetat yang membuat 

pH di sekitarnya berkisar antara 4-5. Namun, bakteri asam 

laktat tersebut mampu tumbuh pada suasana asam tanpa 

adanya oksigen. Bakteri asam laktat, terutama 

lactobacillus sangat bervariasi (lebih dari 150 spesies) 

dengan aktifitas katabolik yang berbeda. Bakteri asam 

laktat dalam saluran pencernaan tumbuh normal dalam 

saluran pencernaan dan akan memberikan manfaat positif 

yang penting bagi kesehatan ternak, karena kemampuanya 

untuk menekan bakteri patogen (Manunatin, 2012). 

Penyerapan nutrisi dalam pakan memerlukan fungsi 

saluran pencernaan yang baik agar mengoptimalkan proses 

pencernaan. Fungsi saluran pencernaan sangat mudah 

terganggu oleh keberadaan bakteri patogen dalam saluran 

pencernaan. Bakteri patogen dapat ditekan dengan 

mempertahankan keberadaan dan jumlah Bakteri asam 

laktat (BAL). BAL dalam saluran pencernaan memiliki 

kelemahan yaitu mudah mengalami perubahan jumlah 

akibat pengaruh pakan yang diberikan (Widodo, 2015). 
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Proses fermentasi oleh bakteri asam laktat sangat 

bergantumg pada aktivitas dan proliferasi bakteri-bakteri 

penghasil asam laktat. Organisme pembentuk asam laktat 

terbagi dua spesies, yaitu : 1) spesies homofermentatif 

yang mampu mengubah 95% heksosa mejadi asam laktat, 

2) spesies heterofermentatif, merupakan grup yang 

memproduksi asam laktat dalam jumlah sedikit dan produk 

yang dihasilkan yaitu etil alkohol, asam asetat, asam 

format dan karbondioksida. Bakteri asam laktat secara 

fisiologis dikelompokkan sebagai bakteri gram positif, 

bentuk coccus atau batang yang tidak berspora dengan 

asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. 

Bakteri asam laktat pada proses fermentasi karbohidrat 

dapat menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan 

pH. Penurunan nilai pH dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme lain, terutama bakteri patogen, bakteri 

asam laktat juga diketahui merupakan agen pencegah 

hiperkolesterolemia yang dicerminkan pada peningkatan 

kolesterol HDL dan Penurunan kolesterol LDL pada 

hewan (Sumarsih, 2009).  

 

2.4.2 Escherechia coli 

Escherechia coli adalah bakteri yang merupakan bagian 

dari mikroflora yang secara normal ada pada saluran 

pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. 

Escherichia coli termasuk kedalam bakteri heterotof yang 

memperoleh makanan berupa zat organik dari 

lingkunganya karena tidak dapat menyusun sendiri zat 

organik yang dibutukahnya. Zat organik diperoleh dari sisa 

organisme lain. Bakteri ini mengurai zat orgnaik dalam 

makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi 
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dan mineral. Lingkungan bakteri pembusuk ini berfungsi 

sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan 

(Engelkirk, 2007). Escheechia coli merupakan salah satu 

bakteri yang tergolong dalam genus Escherechia dan 

familia Enteribacteriaceae, bakteri tersebut umumnya 

bersifat gram negatif, tidak tahan asam dan tidak 

membentuk spora,  sebagian besar Escherichia coli 

bersifat motil dengan alat pergerakan berupa flagelata. 

Beberapa galur Escherichia coli mempunyai kapsula, 

tetapi kebanyakan pada umumnya tidak berkapsula. 

Berdasarkan karakteristik antigenik dari protein 

strukturalnya dikenal beberapa jenis antigen Escherichia 

coli, yaitu antigen somatik (O), antigen kapsula (K) dan 

antigen flagela (H). Bentuk dan ukuran sangat bervariasi, 

dan umumnya berbentuk batang pendek gemuk yang 

merupakan peralihan bentuk kokus dan batang sehingga 

sering atau dikenal dengan bentuk cocco-bacillus. Ukuran 

Escherichia coli bervariasi, yaitu lebar 1,1-1,5 mikron dan 

panjang 2-6 mikron. Pada unggas umumnya Escherichia 

coli bersifat sistemik dan menimbulkan bakkteriemia, 

kolibasolisis pada unggas umumnya disebabkan oleh avian 

pathogenic Escherichia coli (APEC). Bakteri ini mampu 

menyebar melalui peredaran darah sehingga menyebabkan 

keruskan pada berbagai organ, seperti perihepatitis, 

perikarditis, airsakulitis, mesenteritis, ooforitis, 

salpingitis, arthritis dan panopthalmitis. Di samping itu 

infeksi Escherichia coli pada embrio ayam dapat 

menyebabkan radang pusar, pada unggas serotipe 

Escherichia coli tertentu dapat menyebabkan dermatitis 

nekrotika (selulitis) yaitu radang pada jaringan subkutan, 

terutama pada otot dada bagian bawah dan biasanya 
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menyerang pada ayam pedaging sehingga menyebabkan 

kerusakan karkas dan peningkatan angka afkir sampai 

42,5% (Wibowo, 2008). APEC mempunyai kemampuan 

menyebar melalui sirkulasi darah dan masuk ke target 

organ jantung, menyebabkan terbentuknya jaringan fibrin, 

dan dapat menyebar ke organ lain seperti hati. 

Kemampuan tumbuh APEC pada organ tubuh ayam 

pedaging dan kemampuan berkolonisasi (menempel) 

menyebabkan kerusakan organ berupa perikarditis, 

perihepatitis, airsakulitis, mesenteritis dan sebagainya. 

Ayam yang terinfeksi APEC mampu menularkan ke ayam 

sehat dengan cepat melalui beberapa rute: 1) kontak 

langsung dengan hewan yang terinfeksi, 2) air minum yang 

tercemar, 3) lalat dan serangga lainnya, 4) litter yang 

tercemar kotoran (feces) dan strain Escherichia coli virulen 

tersebut dapat bertahan hidup selama beberapa bulan di 

kotoran ayam. 

Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang 

secara normal ada dalam saluran pencernaan sehingga 

disebut sebagai bakteri indikator dan bakteri ini akan 

menjadi patogen jika jumlah bakteri meningkat dalam 

saluran pencernaan atau berada diluar usus. Escherichia 

coli menghasilkan enterotoksin yang dapat menyebabkan 

diare, kholera, disentri dan gastroenteritis (Soleha, 2018). 

Bakteri patogen dapat ditekan dengan mempertahankan 

keberadaan dan jumlah bakteri asam laktat (BAL). Bakteri 

asam laktat dapat tumbuh pada rentang pH 2-6,5. BAL 

dalam sluuran pencernaan memiliki kelemahan yaitu 

mudah mengalami perubahan jumlah akibat pakan yang 

diberikan (Widodo, 2015). Berdasarkan sifat virulensinya, 

Escherichia coli dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 
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virulensi tinggi, virulensi sedang dan avirulen. 

Virulensinya dapat ditentukan dari kemampuanya untuk 

membunuh embrio ayam, waktu yang diperlukan untuk 

membunuh embrio dan presentase kematian embrio. 

Escherichia coli yang sayang virulen mampu 

menyebabkan kematian embrio pada hari kedua pasca 

infeksi dengan mortalitas diatas 29% (Wibowo, 2008).   

 

2.4.3 Salmonella sp 

Salmonella adalah salah satu penyebab utama 

foodborne disease di seluruh Dunia, genus Salmonella 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu Salmonella enterica dan 

Salmonella bongori. Sampai saat ini, lebih dari 2500 

serovar Salmonella enterica telah diidentifikasi dan 

kebanyakan serovar memiliki potensi untuk menginfeksi 

berbagai spesies hewan dan manusia. Salmonella sp adalah 

bakteri mesofilik golongan Enterobacteriaceae, gram 

negatif berbentuk batang, tidak berspora, berukuran 0,5-

0,7 × 1,0-3,0 μm dengan besar koloni rata-rata 2-4 mm, 

dan umumnya motil dengan flagela peritrikus. Bakteri ini 

tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif anaerob, pada 

temperatur 5-47 °C dengan pertumbuhan optimum 35-

37°C. Namun, ada beberapa serovar yang mampu tumbuh 

pada temperatur 4°C. Salmonella sensitif terhadap 

temperatur tinggi dan dapat mati dengan proses 

pasteurisasi. Dalam makanan beku, jumlah Salmonella 

menurun perlahan-lahan karena temperatur penyimpanan 

menurun. Salmonella memiliki rentang pertumbuhan pada 

pH 3,8-9,5 dengan kondisi yang ideal dan keasaman yang 

sesuai. Pertumbuhan Salmonella mencapai optimum pada 

pH antara 6,5-7,5 ( Restika, 2012).  
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Salmonella sp adalah salah satu bakteri gram negatif 

yang bersifat patogen dan merupakan agen yang paling 

sering menyebabkan foodborne disease didunia. Infeksi 

salmonella sp pada hewan maupun manusia dapat 

menyebabkan salmonellosis yang mengganggu saluran 

cerna dan banyak diantaramya dapat mengakibatkan 

kematian. Salmonellosis pada manusia dapat ditularkan 

melalui makanan asal hewan yang terkontaminasi oleh 

salmonella sp. Salmonellosis bersifat endemis hampir di 

seluruh kota besar di Indonesia, diperkirakan salmonellosis 

terjadi sebanyak 60.000 hingga 1.300.000 kasus dengan 

sedikitnya 20.000 kematian per tahun (Sartika, 2016). 

Berdasarkan taksonomi, klasifikasi salmonella sebagai 

berikut (Restika, 2012 ): 

 

Kingdom: Bacteria 

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Salmonella 

 

 Salah satu penyakit infeksi yang sering meyerang 

unggas adalah Salmonella sp. Bakteri ini merupakan 

penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh bakteri dari 

genus Salmonella sp. Infeksi terjadi melalui saluran 

pencernaan. Salmonella yang menyerang ayam adalah 

Salmonella pullorum (menyebabkan berak kapur atau 

penyakit pulorum). Pada umumnya, Salmonella sp pada 

unggas dapat ditularkan secara langsung (vertikal) yaitu 

dari induk ke anak ayam melalui feses, dan tidak langsung, 
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(horizontal) yaitu lewat kontak langsung antara ayam sakit 

ke ayam sehat, melalui makanan atau minuman yang 

tercemar kotoran ayam sakit atau karier. Penyakit ini 

terutama menyerang ayam dan kalkun umur di bawah satu 

bulan serta unggas lain. Penyakit ini berdampak terhadap 

kerugian ekonomi yang besar karena menyebabkan 

produksi turun, kematian embrio tinggi, kadang-kadang 

ayam dewasa juga dapat mati (Afriyani, 2016). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 15 Agustus 2018 – 20 

September 2018 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Jl. Raya Apel No. 142, Semanding, 

Sumbersekar, Dau, Malang, Jawa Timur, uji mikroflora usus 

(TPC) dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi THT, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, uji Proksimat 

dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Blitar, 

Jawa Timur. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging 

strain Lohmann MB 202 produksi divisi pembibitan 

unggas PT. Japfa Comfeed Indonesia,TBK. Tidak 

dibedakan jenis kelaminya (unsexed) yang dipelihara 

selama 35 hari, dengan menggunakan MF1 + pakan 

menggunakan BR1 untuk pakan fase starter dan BR2 

untuk fase finisher. Ternak percobaan menggunakan 

ayam pedaging sebanyak 480 ekor dan ditempatkan pada 

kandang postal, sebanyak 16 ekor per ulangan. Bobot 

badan rataan dari DOC yang digunakan yaitu 43.21 ± 

3.31 g/ekor dengan nilai koefisien keragaman 7.65%. 

Data bobot badan dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang kelompok dengan masing-masing ukuran 

tiap petak panjang x lebar x tinggi adalah 150 x 120 x 90 

cm
2
. Peralatan yang digunakan ini yaitu tempat pakan 30 

unit, tempat minum 30 unit, lampu 8 unit, gasolec 2 unit 

dan timbangan analitik. 

3.2.3 Ekstrak Peptida  Udang 

MF1 adalah sebuah produk pengganti Antibiotic 

Growth Promotore (AGP), MF1 diperoleh melalui 

proses hidrolisis enzimatik dari kepala udang segar yang 

berasal dari pabrik pengolahan makanan, diangkut 

dengan kontainer dan disimpan diruang pendingin 

sebelum diproses beberapa jam setelah kedatangan untuk 

memastikan kualitas produk maksimal. Bioproses MF1 

dengan mencerna struktur protein menjadi peptide 

dengan berat molekul yang lebih kecil. Ekstrak kepala 

uddang (MF1) memiliki kandungan protein 21-23%, 

lemak 5-7%, abu 4-5%, asam organik 4% dan antioksidn 

(BHT) 200 ppm. MF1 diproduksi oleh PT. Matahari 

Aqua Prosporindo (maqpro). Brosur ekstrak peptida 

udang (MF1) ada pada lampiran 2. 

3.2.4 Pakan dan Air Minum 

Selama pemeliharaan, pakan yang diberikan 

merupakan feedmill oleh  PT. Matahari Aqua 

Prosporindo. Pakan diberikan untuk ayam pedaging 

mulai dari DOC sampai 21 hari diberi pakan starter dan 

21 sampai 35 hari diberi pakan finisher. Pakan diberikan 

secara ad libitum.  Analisis proksimat pakan yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan Laboratorium 
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Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.  

Kandungan nutrisi pakan yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 3 untuk fase starter dan fase finisher. 

Penelitian ini menggunakan penambahan ekstrak peptida 

udang (MF1) dan air minum diberikan secara ad libitum. 

Hasil proksimat kandungan nutrisi pakan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan BR 1 dan BR 2 

Zat 

Makanan 

BR1 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

BK 89,68 90,95 90,33 90,24 90,65 

PK 20,9 20,33 20,58 20,98 20,71 

LK 6,99 7,1 7,14 7,1 7,02 

SK 2,74 2,51 2,28 2,79 2,32 

Abu 4,53 4,83 4,64 4,52 4,59 

GE 4191 4212 4218 4226 4230 

 

Zat 

Makanan 

BR2 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

BK 91,77 91,25 91,7 91,27 90,55 

PK 19,71 19,82 19,62 19,24 20,42 

LK 6,06 5,73 5,99 5,9 5,54 

SK 2,64 2,06 2,19 2,91 2,17 

Abu 5,3 5,15 5,13 5,27 5,05 

GE 4177 4172 4174 4185 4116 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan 
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yang digunakan sebanyak 5 perlakuan dan masing-

masing dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali dengan 

total unit 30 unit dan  setiap ulangan menggunakan 16 

ekor ayam. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

ekstrak peptida udang (MF1), dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Po  = Pakan basal (sebagai kontrol negatif) 

P1       = Pakan basal + zinc bacitrasin 0,05% (sebagai 

kontrol positif) 

P2 = Pakan basal + MF1 1,0% 

P3 = Pakan basal + MF1 1,5% 

P4        = Pakan basal + MF1 1,0% dan Prebiotik 150 

ppm   

 

Perlakuan dengan penambahan prebiotic diberikan 

pada perlakuan MF1 1%, hal ini dikarenakan untuk 

mengurangi penggunaan jumlah asam organik dan 

sebagai penggantinya atau substitusinya adalah dengan 

penambahan prebiotik 150 ppm dan apabila MF1 1,5% 

apabila ditambah dengan prebiotik 150 ppm maka tidak 

efisien. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1  Ekstrak Peptida Udang (MF1) 

MF1 adalah sebuah produk pengganti antibiotic 

growth promotore (AGP) yang dibuat dari limbah kepala 

udang dengan cara ekstraksi menggunakan enzim dan 

mencerna struktur protein menjadi peptida dengan berat 

molekul yang lebih kecil, dalam proses ekstraksi kepala 
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udang didapat kandungan protein 21-23%, asam organik 

4% dan antioksidan (BHT) 200 ppm.   

3.4.2 Persiapan Kandang 

Persiapan kandang yang dilakukan adalah dengan 

menyiapkan kandang menjadi beberapa petak dengan 

sekat yang terbuat dari bambu, dan kawat. Setiap petak 

dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, dan alas 

sekam yang dilapisi dengan koran. Sebelumnya lantai  

kandang dilakukan penyemprotan desinfektan dan  setiap 

sekat kandang dibersihkan dengan desinfektan, kandang 

disekat menjadi 30 unit dan tiap petak diisi dengan 16 

ekor ayam. Tata letak pengacakan kandang yang 

digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

P0U1 P3U1 P4U2 P1U1 

P2U1 P4U1 P0U2 P3U2 

P3U3 P1U5 P2U2 P1U2 

P2U5 P0U5 P4U4 P0U3 

P1U3 P4U3 P3U5 P2U3 

P0U4 P3U4 P1U4 P4U5 

P4U6 P2U4 P0U6 P3U6 

 P2U6 P1U6 

Gambar 3. Tata letak pengacakan  kandang 

 

3.4.3 Pemeliharaan 

Setiap petak kandang diberikan satu tempat pakan 

dan tempat minum, pada setiap petak juga diberi label 

yang berisikan nomor perlakuan dan ulangan. DOC yang 

baru datang ditimbang, dihitung koefisien keragaman 
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bobot badan dan ditempatkan pada petak kandang. 

Pemeliharaan DOC umur 1-14 hari dilakukan pada fase 

brooder yang dilengkapi dengan pemanas (gasolec), 

untuk setiap petak pada saat brooder ( 1- 14 hari) setiap 

petak berisikan 48 ayam sehingga pada saat brooder 

menggunakan 10 unit petak dengan 2 tempat pakan dan 2 

tempat minum setiap petaknya. Pakan yang diberikan 

pada fase starter adalah MF1+ BR1 yang diproduksi oleh 

PT. Matahari Aqua Prosporindo. Pada fase finisher 

kandang dipecah menjadi 30 petak dan masing-masing 

petak berisikan 16 ekor ayam, pada fase finisher sudah 

tidak menggunakan pemanas (gasolec) dan alas yang 

digunakan adalah sekam padi. Pakan yang digunakan 

adalah MF1 + BR2 yang diproduksi oleh PT. Matahari 

Aqua Prosporindo. Pemberian air minum dilakukan 

secara ad libitum. Koleksi data dilakukan pada hari ke 35 

yang meliputi pengambilan sampel digesta pada usus 

ayam pedaging. 

3.4.4 Prosedur Pemotongan Ayam Pedaging 

Ketika ayam mencapai umur panen 35 hari maka 

dilakukan sampling ayam yang akan diambil digestanya 

secara acak, masing-masing petak diambil 1 ekor ayam. 

Proses pemotongan dilakukan menurut Soeparno (2005) 

bahwa dengan memotong tiga saluran yang meliputi 

arteri aortis, vena jagularis, dan esofagus. Tahap 

pemotongan, darah harus keluar sebanyak mungkin, 

setelah ayam dipotong dilakukan pemisahan tembolok 

dan trakea serta pembersihan bulu diarea rongga dada 

dan kloaka, kemudian dilakukan pembukaan rongga 

badan dari kloaka ke tulang dada. Organ dalam 
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selanjutnya dikeluarkan dan dipisah masing-masing 

bagian. 

3.4.5 Prosedur Pengambilan Sampel Usus 

Pengambilan sampel dilakukan ketika ayam berumur 

35 hari. Ayam diambil 1 ekor secara acak dari masing-

masing petak kemudian ayam disembelih dan diambil 

bagian usus halusnya pada bagian jejenum dan ileum. 

Pada bagian bagian ileo sekal junction dipotong 3 cm 

kemudian dibuang, kemudian dipotong 5 cm untuk 

hispatologi dan dipotong 7 cm kemudian diikat pada 

bagian ujung usus dengan menggunakan benang kasur, 

kemudian diletakan dalam pot film yang sudh berisi 

formalin.    

a.  Bakteri non patogen 

Sampel diambil dari daerah usus halus 

dihomogenasi, dengan PBS dan pemupukan MRS yang 

mengandung rimfarmisin 100 ug/ml, inkubasi pada 37
o
C 

selama 1 hari (Garriga et al., 1998). 

b.  Bakteri Patogen 

Sampel diambil dari daerah usus halus 

dihomogenasi, dengan PBS dan pemupukan VRBA dan 

SS yang mengandung rimfarmisin 100 ug/ml, inkubasi 

pada 37
o
C selama 1 hari (Garriga et al., 1998). 

3.4.6 Pengujian Mikroflora Usus 

Tahapan perhitungan mikroflora usus dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan TPC (Total 

Plate Count). Adapun tahapan perhitungan TPC untuk 

masing-masing mikroba usus adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Media 
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 Media MRS : Bahan sebanyak 46,5 g 

dilarutkan kedalam 750 ml aquades kemudian 

dicampur sampai homogen dengan 

menggunakan stirer. Setelah  itu dimasukan 

dalam erlenmeyer 250 ml, ditutup dengan 

kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 

selanjutnya disterilisasi dengan autoclave 

pada suhu 121
o
C, tekanan 1,5 atmosfer 

selama 15 menit. 

 Media SS : Bahan sebanyak 46,5 g dilarutkan 

kedalam 750 ml aquades kemudian dicampur 

sampai homogen dengan menggunakan stirer. 

Setelah  itu dimasukan dalam erlenmeyer 250 

ml, ditutup dengan kapas dan dibungkus 

dengan kertas kraft. 

 Media VRBA : Bahan sebanyak 60 g 

dilarutkan dalam 750 ml aquades kemudian 

dicampur sampai homogen dengan 

menggunakan stirer. Setelah  itu dimasukan 

dalam erlenmeyer 250 ml, ditutup dengan 

kapas dan dibungkus dengan kertas kraft. 

 Media LS : Bahan sebanyak 81 g dilarutkan 

dalam 1 liter air destilasi, masak hingga 

mendidih agar tercampur sempurna, 

kemudian sterilisasi dengan autoclave selama 

15 menit pada suhu 121
o
C. Dinginkan media 

steril tersebut sampai suhu 50
o
C, sebelum 

digunakan ditambahkan
 
: a) 100 ml dari 10% 

susu krim bubuk bebas antibiotik, sterilisasi 

dengan autoclave 121
o
C selama 15 menit, b) 
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10 ml dari 2% larutan tripheniltetrazolium 

klorida yang disterilkan dengan filtrasi. 

Langkah ini harus dipanaskan sampai suhu 

50
o
C sebelum ditambahkan pada medium 

dasar, campurkan dengan sempurna sebelum 

digunakan. 

2. Pembuatan Larutan Pengencer 

Larutan peptone dengan melarutkan 1 g peptone 

dalam 1 liter aquades, sehingga terbentuk larutan 

0.1%. Selanjutnya dimasukan dalam tabung reaksi 9 

ml dengan menggunakan pipet volum sebanyak 10 

ml. Tabung reaksi ditutup dengan kapas dan 

dibungkus dengan kertas kraft, kemudian disterilisasi 

dengan autoclave pada suhu 121
o
c dan tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

3. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan dilakukan dengan cara 

basah, yaitu dengan memasukan alat-alat dan bahan 

kedalam autoclave pada suhu 121
o
c dan tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

4. Penyediaan dan Penanaman Sampel 

 Pengenceran 10
-1

 dibuat dengan cara 

memindahkan sampel cair larutan isi ileum 

1 ml kedalam tabung reaksi pertama yang 

berisi 9 ml peptone 0,1% kemudian 

disterir sampai homogen. 

 Pengenceran 10
-2

 dibuat dengan cara 

memindahkan 1 ml larutan dari 

pengenceran 10
-1

 kedalam tabung reaksi 

kedua yang berisi 9 ml peptone 0,1% 
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hingga pengenceran 10
-11

. Semua tabung 

reaksi  dikocok sampai homogen, 

penanaman dilakukan dengan cara 

mengambil sampel larutan sebanyakn 1 ml 

dengan menggunakan pipet mikro dari 

tiap-tiap tabung pengenceran ke masing-

masing cawan petri.  Selanjutnya masing-

masing tabung pengenceran dituangi 

media agar sesuai dengan jenis bakteri 

yang diuji. Media MRS untuk uji BAL, 

media LS untuk uji Lactobacillus sp,media 

VRBA untuk uji Escherichia coli dan 

medi SS untuk uji Sakmonella. Kemudian 

diputar agar sampel didalam media dapat 

menyebar, setelah beku diinkubasi pada 

suhu 37
o
C selama 72 jam dengan posisi 

cawan terbalik. 

3.4.7 Perhitungan Jumlah Koloni Bakteri 

Penentuan hasil jumlah koloni bakteri mengacu pada 

SPC (Standart Plate Count) menurut muhammad (2017) 

sebagai berikut : 

1. Cawan yang dipilih dan dihitung harus 

mengandung jumlah koloni antara 30 dan 

300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi 

satu, jumlah koloninya meragukan untuk 

dapat dihitung satu koloni karena merupakan 

suatu kumpulan koloni yang besar. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat 

sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu 
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koloni, sedangkan cara pelaporan dan 

perhitungan koloni adalah sebagai berikut : 

 Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dua 

angka yaitu angka pertama sebagai satuan 

dan angka kedua sebagai desimal. 

 Hasil dari semua pengenceran kurang dari 

30 koloni pada cawan petri, berarti 

pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi, 

oleh karena itu jumlah koloni pada 

pengenceran terendah yang dihitung. 

 Hasil dari semua pengenceran lebih dari 300 

koloni pada cawan petri, berarti 

pengenceran yang dilakukan terlalu rendah, 

oleh karena itu jumlah koloni pada 

pengenceran tertinggi yang dihitung. 

 Cawan petri dari kedua pengenceran 

dihasilkan koloni dalam jumlah 30-300, dan 

perbandingan antara hasil tertinggi dan 

terendah dari kedua pengenceran tersebut 

lebih kecil atau sama dengan dua dilaporkan 

rataan dari kedua nilai tersebut dengan 

memperhitungkan faktor pengenceran. Jika 

perbandingan antara hasil tertinggi dan 

terendah lebih besar dari dua, yang 

dilaporkan hanya terkecil. 

 Perhitungan dengan dua cawan petri (duplo) 

perpengenceran, fata yang diambil harus 

kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil 

salah satu, oleh karena itu harus dipilih 

tingkat pengenceran yang menghasilkan 
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kedua cawan duplo dengan kedua koloni 

diantara 30-300. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :  

1. Bakteri asam laktat (BAL) (log CFU/g) 

Perhitungan koloni bakteri asam laktat berdasarkan 

metode menurut Firdauz (1992) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

             

                           
 

                
 

2. Escherichia coli (log CFU/g) 

Perhitungan koloni Escherichia coli berdasarkan 

metode menurut Firdauz (1992) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

             

                           
 

                
 

 

3. Salmonella sp (log CFU/g) 

Perhitungan koloni Salmonella sp  berdasarkan 

metode menurut Firdauz (1992) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

             

                           
 

                
 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 

analisis of variance (ANOVA) pada RAL, apabila terdapat 
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perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). Model linier percobaan RAL 

menurut Gudono (2011) adalah sebagai berikut:  

Yij = µ + Ti + ɛij 

Keterangan : 

Yij = respon pada perlakuan ke-i ulangan ke j. 

µ = rata-rata umum 

Ti = pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij = pengaruh galat percobaan 

i = perlakuan (1,2,3,4) 

j = ulangan (1,2,3,4,5,6) 

 

3.7 Batasan Istilah 

 

TPC : Menumbuhkan sel 

mikroorganisme yang masih hidup 

pada media   Sehingga 

mikroorganisme akan berkembang 

dan dapat dilihat atau dihitung 

menggunakan mikroskop. 

Pengujian TPC dilakukan pada 

Bakteri asam laktat, Escherichia 

coli dan Salmonella sp. 

 

MF1 : Feed additive atau pakan komersil 

yang diproduksi oleh PT. Matahari 

Aqua Prosporindo, yang memiliki 

kandungan acidifier 4%, protein 

21-23%, dan antioksidan 200 ppm. 

 

AGP : Antibiotic Growth Promoter 

merupakan sekresi 

mikroorganisme atau substansi 
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kimiawi sintesis yang memacu 

perkembangbiakan  ternak. 

AGP yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Zinc 

Bacitracin. 

 

Pakan Basal : Pakan lengkap atau complete feed 

yang tanpa diberi perlakuan. Pakan 

yang digunakan dalam penelitian 

ini di produksi oleh PT. Matahari 

Aqua Prosporindo. 

Strain : Klasifikasi ayam berdasarkan garis 

keturunan tertentu melalui 

persilangan dari berbagai klas, 

bangsa atau varietas sehingga 

ayam tersebut memiliki bentuk, 

sifat dan tipe produksi tertentu 

sesuai dengan tujuan produksi, 

strain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lohmann. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Peptida Udang (MF1) 

Terhadap Mikroflora Usus Ayam Pedaging. 

Jumlah koloni BAL, Escherechia coli, dan Salmonella 

sp berdasarkan ekstrak peptida udang dapat dilihat pata Tabel 

4. 

Tabel 4. Data rata-rata jumlah koloni mikroflora (BAL, 

Escherechia coli, dan Salmonella SP) usus halus 

ayam pedaging berdasarkan penambahan ekstrak 

peptida udang dalam pakan. 

Perl 

kuan 

BAL Escherichia coli Salmonella sp 

log cfu/g 

P0 8,61 ± 0,445 6,21 ± 0,969
b 

3,67 ± 0,248
d 

P1 8,08 ± 0,757 4,94 ± 0,373
a 

2,72 ± 0,209
b 

P2 8,27 ± 0,417 5,14 ± 0,344
a 

2,95 ± 0,260
c 

P3 8,94 ± 0,473 4,96 ± 0,456
a 

2,95 ± 0,268
c 

P4 8,75 ± 0,921 5,20 ± 0,445
a 

1,80±0,193
a 

Keterangan : Superskrip 
a-d 

yang berbeda menunjukan             

perbedaan yang sangat  nyata (P<0,01).
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4.1.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Peptida Udang (MF1) 

Terhadap Jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Ayam Pedaging. 

Tabel 4 menjelaskan rata-rata jumlah BAL yang 

terdapat pada usus halus ayam pedaging dari yang terendah 

hingga terbesar adalah P1 (8,08 ± 0,757 ), P2 (8,27 ± 0,417), P0 

(8,61 ± 0,445), P4 (8,75 ± 0,921), P3 (8,94 ± 0,473). Untuk 

mengetahui pengaruh penambahan ekstrak peptida udang (MF 

1), maka dilakukan analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 menunjukan 

bahwa perlakuan ekstrak peptida udang (MF1) perlakuan 

tidak memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap jumlah 

BAL. Kondisi Bakteri asam laktat (BAL) pada penelitian ini 

sudah dalam kondisi optimum, hal ini dikarenakan pada 

penelitian ini kondisi atau jumlah bakteri patogen 

(Escherichia coli dan Salmonella sp) dapat ditekan dengan 

adanya kandungan acidifier pada produk MF1 dan 

penambahan prebiotik, sehingga tidak mengganggu atau 

mempengaruhi mikroflora yang menguntungkan (BAL) dan 

dengan demikian Bakteri Asam Laktat dalam saluran 

pencernaan dapat optimal. Dengan optimalnya Bakteri asam 

laktat, maka penambahan ekstrak peptida udang (MF1) yang 

memiliki kandungan acidifier dan antioksidan dengan adanya 

penambahan prebiotik tidak mempengaruhi konsentrasi 

Bakteri asam laktat (BAL), sehingga jumlah BAL pada usus 

halus tidak dapat ditingkatkan lagi dan kandungan MF1 

(acidifier, antioksidan dan penambahan prebiotik) akan 

terbuang. Perlakuan MF1 tidak memberikan perbedaan nyata 

(P>0,05) hal ini dikarenakan rata-rata populasi Bakteri asam 

laktat (BAL) dalam usus halus ayam pedaging 8,19 – 8,81 log 
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cfu/ml, sehingga kondisi Bakteri asam laktat dalam penelitian 

ini dalam kondisi optimal atau normal dan ekstrak peptida 

udang tidak mempengaruhi konsentrasi Bakteri asam laktat 

(BAL) dalam usus halus ayam pedaging. Hal ini diperkuat 

oleh Raheem, Allah and Hassanein (2012) menjelaskan bahwa 

total Bakteri asam laktat (BAL) dalam usus ayam pedaging  

aecara umum yaitu 8,19 log cfu/ml, sedangkan total Bakteri 

asam laktat (BAL) pada sekum ayam pedaging mencapai 8.81 

log cfu/ml.  Perlakuan P3 merupakan perlakuan dengan 

tingkat jumlah Bakteri asam laktat (BAL) tertinggi yaitu (8,94 

± 0,473), peningkatan jumlah BAL pada penambahan MF1 

(ekstrak peptida udang) dikarenakan adanya acidifier yang 

berfungsi untuk memanipulasi suasana pH pada usus halus 

dan adanya kandungan kitosan yang diperoleh dari kitin yang 

berfungsi sebagai mikroenkapsulasi sehingga acidfier tidak 

terdegredasi sebelum usus halus. Hal ini diperkuat oleh Natsir 

(2013) bahwa asam laktat adalah salah satu acidifier yang 

dapat mempertahankan pH saluran pencernaan dan 

menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat 

makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, menekan 

mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba 

yang menguntungkan. Hal ini diperkuat oleh Sakkinen (2003) 

bahwa kitosan sangat sukar larut dalam air dan praktis tidak 

larut dalam etanol 95%, pelarut organik lain dan larutan netral 

atau basa pada pH diatas 6,5. Sifat lainya yang membuat 

kitosan menarik untuk digunakan sebagai eksepien farmasi 

adalah kemampuanya untuk terhidrasi dan membentuk gel 

dalam lingkungan asam, karena kemampuanya membentuk 

gel maka kitosan dapat dimanfaatkan untuk membuat sediaan 

lepas lambat. Hal ini diperkuat oleh Prabaharan (2008) bahwa 

kitosan dapat direkayasa dalam bentuk mikrosfer yang 
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berfungsi sebagai depot untuk melepaskan senyawa bioaktif 

secara terkendali sehingga pelepasan bioaktif dapat dikontrol.  

Namun secara numerik terdapat kecenderungan hasil 

yang lebih baik pada perlakuan pakan basal + MF1 1,5% 

(8,94 ± 0,473 log cfu/g), dibandingkan dengan perlakuan 

pakan basal (8,61 ± 0,445 log cfu/g), ataupun dengan 

pelakuan pakan basal + zinc bacitrasin 0,05% (8,08 ± 0,757 

log cfu/g). Peningkatan jumlah BAL pada MF1 (ekstrak 

peptida udang) dikarenakan adanya acidifier yang berfungsi 

untuk memanipulasi suasana pH pada usus halus dan adanya 

kandungan kitosan yang diperoleh dari kitin yang berfungsi 

sebagai mikroenkapsulasi sehingga acidfier dan prebiotik 

tidak terdegredasi sebelum usus halus. Hal ini diperkuat oleh 

Natsir (2013) bahwa asam laktat adalah salah satu acidifier 

yang dapat mempertahankan pH saluran pencernaan dan 

menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat 

makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, menekan 

mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba 

yang menguntungkan. Irianto dan Muljanah (2011) 

menjelaskan bahwa kitosan menjadi biopolimer alami yang 

menarik disebabkan adanya gugus amino reaktif dan gugus 

fungsional hidroksil, kitosan memiliki karakteristik 

biokompatibilitas yang diinginkan serta kemampuanya untuk 

meningkatkan permeabilitas membran, selain itu kitosan salah 

satu matriks imobilisasi yang paling menjanjikan karena 

memiliki kemampuan membentuk membran, sifat adhesi yang 

baik, harga murah dan tidak beracun. Rijal (2010) 

menambahkan bahwa kitosan memiliki sejumlah gugus amino 

bebas bermuatan positif yang dapat digunakan untuk reaksi 

sambung silang dengan gugus lain bermuatan negatif, Sari 
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(2012) menambahkan bahwa kitosan dapat mengendalikan 

pelepasan bahan reaktif dan bersifat mukoadesif.   

Penambahan ekstrak peptida udang terdapat antioksidan 

BHT dimana berfungsi untuk memperlama daya simpan 

pakan sehingga kualitas pakan tetap terjaga, sehingga 

konsumsi pakan tetap terjaga.  Hal ini didukung oleh 

Mudawaroch dan Zulfanita (2012) yang menjelaskan bahwa 

berbagai antioksidan sintetis, seperti hydroxyanisole butylated 

(BHA) atau butylated hydroxytoluene (BHT), biasanya 

digunakan untuk menunda proses ketengikan dalam produk. 

Ekstrak peptida udang juga memiliki kandungan protein 21-

23%, apabila ditambahkan dalam pakan maka akan 

meningkatkan nilai nutrisi pakan tersebut, sehingga dapat 

mempengaruhi populasi Bakteri Asam Laktat dalam usus. Hal 

ini diperkuat oleh Widodo, Sulistiyanto dan Utama (2015) 

menjelaskan bahwa Bakteri asam lakktat (BAL) dapat 

ditingkatkan apabila pakan yang diberikan memiliki 

kandungan nutrisi yang tinggi. 

 

4.1.2 Pengaruh Pemberian Ekstrak Peptida Udang (MF1) 

Terhadap Jumlah Escherechia Coli (E. Coli) Ayam 

Pedaging. 

Tabel 4 menjelaskan rata-rata jumlah Escherechia coli 

yang terdapat pada usus halus ayam pedaging dengan 

penambahan ekstrak peptida  udang (MF1) 1% dan prebiotik 

150 ppm sebesar (5,20 ± 0,445 log cfu/g) lebih rendah dari 

pakan basal (6,21 ± 0,969 log cfu/g), akan tetapi lebih tinggi 

dibandingkan pakan dengan penambahan antibiotik (4,94 ± 

0,373 log cfu/g). Untuk mengetahui pengaruh penambahan 

ekstrak peptida udang (MF1), maka dilakukan analisis ragam 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukan 

bahwa perlakuan ekstrak peptida udang (MF1) perlakuan 

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

jumlah bakteri Escherichia coli pada usus halus ayam 

pedaging. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya acidifier 

dalam pakan dan adanya kandungan kitosan dalam limbah 

udang yang berfungsi untuk memproteksi acidifier sehingga 

tidak terdegredasi sebelum usus halus dan  dengan sampainya 

acidifier ke usus halus menyebabkan pH turun sehingga 

menekan jumlah bakteri patogen yang ada dalam usus halus 

ayam pedaging. Hal ini diperkuat oleh  Yudistira, Widodo dan 

Sjofjan  (2014) bahwa  acidifier adalah salah satu feed 

additive yang mampu memberikan pengaruh positif berupa 

kontrol terhadap mikroflora dalam saluran pencernaan. 

Pengaruh asam organik terhadap mikroflora usus antara lain: 

pengaruh spesifik dari anion asam terhadap enzim atau 

membrane seluler, nilai pH internal serta kapasitas buffering 

dari sel, jumlah ATP yang digunakan dalam memompa proton 

serta transport dari molekul asam. Penggunaan acidifier 

diharapkan mempunyai efek menurunkan pH pada usus halus 

dan usus besar. Penurunan pH saluran pencernaan ini dapat 

menurunkan bakteri patogen dan dapat meningkatkan bakteri 

non patogen (Natsir, 2015). Rijal (2010) menambahkan 

bahwa kitosan memiliki sejumlah gugus amino bebas 

bermuatan positif yang dapat digunakan untuk reaksi 

sambung silang dengan gugus lain bermuatan negatif, Sari 

(2012) menambahkan bahwa kitosan dapat mengendalikan 

pelepasan bahan reaktif dan bersifat mukoadesif.  Secara 

numerik perlakuan pada perlakuan P4 (Pakan Basal + MF1 1% 

+ Prebiotik 150 ppm) memiliki hasil yang lebih baik, hal ini 

dikarenakan prebiotik merupakan sumber makanan bagi 
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probiotik dengan meningkatnya probiotik maka kekebalan 

pada ayam semakin tinggi. Hal ini didukung oleh Balevi 

(2001) bahwa probiotik juga dapat berinteraksi dengan sistem 

kekebalan dengan cara membantu sel dalam usus 

meningkatkan pertahanan tubuh, meningkatkan komposisi 

mikroflora dan menghambat patogen dalam saluran cerna 

karena persaingan dalam mendapatkan nutrisi dan membentuk 

biosurfaktan dan molekul koagregasi yang mencegah 

pelekatan dan penyebaran patogen pada sel epithelial serta 

menurunkan pH dengan dihasilkannya asam laktat, sehingga 

tidak nyaman bagi patogen (Manning dan Gibson, 2004). 

Rendahnya populasi Escherichia coli pada penelitian 

ini disebabkan karena adanya penambahan acidifier yang 

berfungsi untuk memanipulasi kondisi pH usus dan dengan 

penambahan prebiotik yang digunakan sebagai sumber 

makanan probiotik (BAL) dalam saluran pencernaan, maka 

akan menyebabkan pH usus ayam menjadi asam sehingga 

dapat menekan jumlah Escherichia coli.  Hal ini diperkuat 

oleh Manning (2007) bahwa komponen prebiotik ini dapat 

difermentasi oleh Bakteri asam laktat dan Bifidobacteria 

sehingga menimbulkan kondisi asam, yang mengakibatkan 

iritasi pada mukosa usus atau terjadinya inflamasi. Kondisi 

asam, membuat pertumbuhan Escherichia coliI terhambat 

sehingga Bakteri asam laktat (BAL) terlindungi dari bakteri 

patogen. Hal ini diperkuat oleh Jawetz (2005) bahwa bakteri 

Escherichia coli dapat hidup dalam suhu 10-40˚C, dengan 

suhu optimum 37˚C dan pH optimum 7,0-7,5 dengan hidup 

ditempat lembab. Selain itu pada tabel 4 dijelaskan bahwa 

penambahan ekstrak peptida udang dapat meningkatkan 

jumlah BAL. Hal ini diperkuat oleh Widodo (2015) bahwa 

bakteri patogen dapat ditekan dengan mempertahankan 
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keberadaan dan jumlah Bakteri asam laktat (BAL). Bakteri 

asam laktat dapat tumbuh pada rentang pH 2-6,5.    

 

4.1.3 Pengaruh Pemberian Ekstrak Peptida Udang (MF1) 

Terhadap Jumlah Salmonella sp Ayam Pedaging. 

Tabel 4 menjelaskan rata-rata jumlah Salmonella sp 

yang terdapat pada usus halus ayam pedaging dengan 

penambahan ekstrak peptida udang (MF1) sebesar (1,80 ± 

0,193 log cfu/g) lebih rendah dari pakan basal (3,67 ± 0,248 

log cfu/g), dan lebih rendah dibandingkan pakan dengan 

penambahan antibiotik  (2,72 ± 0,209 log cfu/g). Untuk 

mengetahui pengaruh penambahan ekstrak peptida udang 

(MF1), maka dilakukan analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam  pada Lampiran 5 menunjukan 

bahwa perlakuan ekstrak peptida udang (MF1) perlakuan 

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

jumlah bakteri Salmonella sp pada usus halus ayam pedaging. 

Hal ini diduga karena adanya acidifier dan penambahan 

prebiotik, serta adanya kandungan kitosan pada suplementasi 

ekstrak peptida udang yang berdampak pada kondisi pH dan 

jumlah Bakteri asam laktat pada saluran pencernaan. Hassan, 

Mohamed, Youssef and Hassan (2010) menjelaskan bahwa 

acidifier bekerja dengan cara melakukan penetrasi terhadap 

dinding sel bakteri dan pengasaman pada saluran usus secara 

terus menerus sehingga dapat mengurangi jumlah coliform, 

memungkinkan vili berkembang pada kemampuan maksimum 

yang dapat menghasilkan konversi pakan lebih baik dan 

mikroflora usus lebih sehat. Penggunaan acidifier yang 

dienkapsulasi lebih efisien dibanding antibiotik dalam 

memperbaiki penampilan produksi ayam pedaging dan 
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penurunan jumlah Escherichia coli dan Salmonella sp. Hal ini 

didkung oleh pendapat Putra (2016) bahwa  penambahan 

prebiotik dalam pakan bertujuan untuk meningkatkan populasi 

probiotik didalam saluran pencernaan inangnya sehingga 

mekanisme aksi dari probiotik dalam menghasilkan enzim 

exogenous untuk pencernaan semakin meningkat. Rijal (2010) 

menambahkan bahwa kitosan memiliki sejumlah gugus amino 

bebas bermuatan positif yang dapat digunakan untuk reaksi 

sambung silang dengan gugus lain bermuatan negatif, Sari 

(2012) menambahkan bahwa kitosan dapat mengendalikan 

pelepasan bahan reaktif dan bersifat mukoadesif. Kitosan 

berfungsi sebagai mikroenkapsulasi sehingga kombinasi 

prebiotik dan acidifier tidak terdegradasi sebelum mencapai 

usus halus, sehingga dapat menekan kandungan bakteri 

patogen. Rata-rata pH dalam saluran pencernaan tiap 

perlakuan yaitu  P0 (5,42), P1 (7,00), P2 (6,32), P3 (6,22) dan 

P4 (6,07), dengan rata-rata kondisi pH tersebut pada saluran 

pencernaan dapat menekan bakteri Salmonella sp. Hal ini 

didukung oleh pendapat Restika (2012) bahwa Salmonella sp 

memiliki rentang pertumbuhan pada pH 3,8-9,5 dengan 

kondisi yang ideal dan keasaman yang sesuai. Pertumbuhan 

Salmonella sp mencapai optimum pada pH antara 6,5-7,5. 

Tabel 4 menjelaskan bahwa pada perlakuan P4 

menunjukan hasil yang lebih baik dalam menekan Salmonella 

sp dibandingkan dengan perlakuan lainya, hal ini dikarenakan 

pada perlakuan P4 terdapat kandungan acidifier dan adanya 

penambahan prebiotik, berbeda dengan perlakuan lainya 

hanya terdapat penambahan acidifier sehingga P4 lebih 

signifikan dalam menekan Salmonella sp. Hardisari dan 

Amaliawati (2016) menambahkan bahwa pencernaan yang 

terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbanganan 
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mikroflora dalam usus dan menimbulkan berbagai macam 

penyakit. Ketidakseimbangan ini dapat diatasi dengan cara 

salah satunya mengkonsumsi makanan probiotik dan 

prebiotik. Hal ini diperkuat oleh Usman, Latif dan Abdilah 

(2016) bahwa prebiotik sejatinya adalah bahan makanan yang 

mengandung nutrisi, digunakan untuk mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan bakteri baik yang sudah ada 

di dalam usus, tujuannya adalah untuk menekan bakteri 

patogen dengan cara mendominasi perkembangan di dalam 

usus. Hal ini diperkuat oleh Akhadiarto (2009) yang 

menjelaskan bahwa prebiotik merupakan bahan pakan berupa 

serat yang tidak dapat dicerna oleh ternak monogastrik 

(unggas). Serat tersebut dapat menjadi pemicu untuk 

peningkatan bakteri yang menguntungkan bagi ternak. 

Prebiotik disebut juga sebagai nutrisi yang sesuai bagi bakteri 

baik, tetapi tidak cocok bagi bakteri yang kurang 

menguntungkan. Penambahan prebiotik pada pakan dapat 

meningkatkan jumlah BAL pada saluran pencernaan sehingga 

dapat menekan bakteri patoggen dan membuat suasana asam 

pada saluran pencernaan. Hal ini didukung oleh Widodo 

(2015) bahwa bakteri patogen dapat ditekan dengan 

mempertahankan keberadaan dan jumlah bakteri asam laktat 

(BAL). Bakteri asam laktat dapat tumbuh pada rentang pH 2-

6.5. Sumarsih (2009) menambahkan bahwa Bakteri asam 

laktat pada proses fermentasi karbohidrat dapat menghasilkan 

asam laktat yang dapat menurunkan pH. Penurunan nilai pH 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, 

terutama bakteri patogen. 

Kombinasi ekstrak peptida udang dengan perlakuan P4 

(pakan basal + MF1 + 1% dan prebiotik 150ppm) diketahui 

memberikan efek yang signifikan dalam menekan 
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pertumbuhan bakteri patogen, selain itu adanya kandungan 

antioksidan BHT yang berfungsi untuk menjaga ketengikan 

pakan dan melindungi kerusakan sel dalam saluran 

pencernaan sehingga penyerapan pakan lebih optimal. Hal ini 

didukung oleh Hal ini didukung oleh Mudawaroch dan 

Zulfanita (2012) yang menjelaskan bahwa berbagai 

antioksidan sintetis, seperti hydroxyanisole butylated (BHA) 

atau butylated hydroxytoluene (BHT), biasanya digunakan 

untuk menunda proses ketengikan dalam produk. Hal ini 

diperkuat oleh Muzaki, Mahfudz dan Muryani (2017) bahwa 

antioksidan berfungsi untuk melindungi sel dan jaringan dari 

kerusakan  yang disebabkan oleh radikal bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penggunaan produk ekstrak peptida udang (MF1) 1% 

yang memiliki kandungan acidifier, antioksidan dan dengan 

penambahan prebiotik 150 ppm dapat meningkatkan jumlah 

bakteri non patogen (Bakteri asam laktat) dan menekan 

jumlah bakteri patogen (Escherichia coli dan Salmonella sp).  

 

B. Saran 

Penggunaan produk ekstrak peptida udang (MF1) 

dalam bentuk cair disarankan menggunakan dengan level 

pemberian 1% MF1 + 150 ppm prebiotik karena dapat 

meningkatkan jumlah bakteri non patogen (Bakteri asam 

laktat) dan menekan jumlah bakteri patogen (Escherichia coli 

dan Salmonella sp) dalam saluran pencernaan ayam pedaging. 
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