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RINGKASAN 

Natalia Cintya Hariyani. Pengaruh Pemberian Ekstrak Meniran 

(Phyllanthus niruri Linn) Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Ayam Broiler 

yang Diinfeksi E.coli di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Hidanah, Ir., MS. selaku 

pembimbing pertama dan Ibu Emy Koestanti Sabdoningrum, drh., M.Kes. Selaku 

pembimbing serta. 

Peternakan ayam merupakan potensi yang cukup penting dalam 

penyediaan protein hewani. Kejadian penyakit merupakan kendala pada usaha 

peternakan yang menyebabkan kerugian ekonomis sangat besar. Kerugian dapat 

berupa kematian ayam yang tinggi, penurunan produksi, biaya pengobatan yang 

mahal, dan nilai produk peternakan yang rendah, penurunan sumber pedapatan 

masyarakat, dan minimnya sumber protein yang sangat dibutuhkan masyarakat 

(Widhyari, 2009). 

Salah satu penyakit yang sering terjadi dan merugikan peternak adalah 

infeksi bakteri E.coli. Kerugian yang disebabkan oleh E.coli atau Colibacillosis 

berupa kematian ayam yang tinggi.  

Penggunaan antibiotik di dalam pengobatan selain harganya mahal dapat 

berdampak negatif pada kesehatan akibat adanya residu pada produk hasil ternak 

yang dihasilkan dan tidak aman jika dikonsumsi dapat menyebakan gangguan 

kesehatan. (Widhyari, 2009). Obat tradisional saat ini dirasa cukup penting karena 

memiliki banyak khasiat salah satunya sebagai alternatif penggunaaan antibiotik. 

Salah satu yang bisa dijadikan pilihan adalah tanaman meniran karena memiliki 

kandungan senyawa golongan alkaloid, saponin, dan tanin (Mangunwardoyo dkk., 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK MENIRAN ( Phyllanthus niruri Linn )  
TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI HEPAR AYAM BROILER YANG DIINFEKSI Escherichia coli

Natalia Cintya Hariyani



44 
 

 
 

2009). Penelitian Noorhamdani dkk. (2009)  secara in vitro membuktikan bahwa 

ekstrak meniran memiliki efek antibakteri terhadap E. coli. Salah satu organ yang 

dianggap rentan terhadap bahan-bahan toksik adalah hepar. Kerusakan pada hepar dapat 

menyebabkan gangguan fisiologis dan metabolisme (Plumlee, 2004). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ayam broiler strain cobb 500 

yang dipelihara mulai DOC sebanyak 30 ekor. E.coli diinfeksi pada umur 28 hari, 

dan meniran diberi pada umur 29 hari. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif tanpa 

pemberian bakteri E. coli 106 CFU/ml/kgBB dan tanpa pemberian ekstrak 

meniran, kelompok 2 sebagai kontrol positif bakteri E. coli diberi 106 

CFU/ml/kgBB dan tanpa pemberian ekstrak meniran, kelompok 3-5 bakteri E. 

coli diberi 106 CFU/ml /kgBB dan ekstrak tanaman meniran dengan konsentrasi 

20%, 25% dan 30%. Kelompok 6 bakteri E. coli diberi 106 CFU/ml/kgBB dan 

diberi antibiotik flumequin dengan dosis 0,5 ml dalam 1 liter air minum. 

Pemberian ekstrak meniran dan antibiotik dilakukan selama 5 hari. Hewan coba 

dinekropsi untuk diambil sampel heparnya untuk dilihat adanya perubahann 

histopatologi berupa degenerasi dan nekrosis 

Hasil uji statistik dianalisis dengan uji Kruskall-Wallis dan bila terdapat 

perbedaan yang nyata diantara kelompok perlakuan (p<0,05) dilanjutkan dengan 

uji Mann-Whitney (Daniel, 1991) menunjukan bahwa pemberian ekstrak tanaman 

meniran dengan konsentrasi 20% dapat mengurangi degenerasi dan nekrosis dan 

ekstrak tanaman meniran dengan konsentrasi 30%  memiliki potensi yang sama 

dengan antibiotik dalam pengruhnya mengurangi degenerasi dan nekrosis. 
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