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THE EFFECT OF MENIRAN EXTRACT (Phyllanthus niruri Linn) ON THE 

DIGESTIBILITY OF CRUDE PROTEIN IN BROILER INFECTED BY 

Mycoplasma gallisepticum 

Maria Florentina Tiurmalita Aruan 

ABSTRACT 

The aim of this research was to know the effect of giving meniran extract to 

increase the digestibility of crude protein in broiler infected by Mycoplasma 

gallisepticum. Meniran contains of antibacterial, antioxidants and can be used as 

CRD prevention. Twenty five cocks broiler wonchick super strains Cobb were 

randomized into five treatments (P0 (-), P0 (+), P1, P2, P3). Five repetitions those 

(P0 (+), P1, P2, P3) were given with the same dosage of Mycoplasma 

gallisepticum (108 cell/1ml/pieces). P0 (-) (control, without treatment). When 

clinical symptomps appeared on day 7, three repetitions (P1, P2, P3) were given 

with the different concentration of meniran extract (P1=60%/1ml/kgBB, 

P2=62,5%/1ml/kgBB, P3=65%/1ml/kgBB). The data of digestibility of crude 

protein were analyzed by Anova test followed with Duncan’s Multiple Range 

Test. The value of mean and standart deviation (SD) of each group were 97,46b ± 

0,35 (P0(-)), 95,21a ± 0,54 (P0(+)),96,90b ± 0,58 (P1), 97,39b ± 0,38 (P2), 97,32b ± 

0,54 (P3). The research showed there were significantly differences (p<0,05). The 

result showed that crude of protein digestibility is P0 (+) gives of lowest different 

on protein digestibility compare to P0 (-), P1, P2 and P3, while among P0 (-), P1, 

P2 and P3 on the crude protein digestibility which is same. Meniran extract can 

increase digestibility of crude protein that infected by Mycoplasma gallisepticum.  

 

Keywords: Mycoplasma gallisepticum, Meniran, Crude Protein Digestibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                                 PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ... MARIA FLORENTINA TIURMALITA ARUAN



xv 
 

  

ANOVA   

BB    

CFU     

CRD    

DOC    

KcPK     

mg    

ml   

ND    

P    

dkk       

et al       

PDAM   

SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG

: Analysis of Variance

: Berat Badan

: Colony Forming Unit

: Chronic Respiratory Disease

: Day Old Chick

: Kecernaan Protein Kasar

: miligram

: mililiter

: Newcastle Disease

: Perlakuan

: dan kawan-kawan

: et alii, et alia

: Perusahaan Daerah Air Minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                                 PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ... MARIA FLORENTINA TIURMALITA ARUAN



1 
 

1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi unggas yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin mengalami peningkatan walaupun terdapat banyak kendala yang 

dihadapi (Statistik Peternakan, 2007). Chronic Respiratory Disease merupakan 

penyakit yang menyerang saluran pernafasan dari ayam, kalkun serta spesies 

unggas yang lain. Chronic Respiratory Disease (CRD) pada ayam adalah suatu 

penyakit endemik patogen yang sangat merugikan industri perunggasan tidak 

hanya di Indonesia (Romindo, 2007; BPPH, 2007). Penyakit Chronic Respiratory 

Disease (CRD) disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Mycoplasma 

gallisepticum menyerang saluran pernapasan, terutama  pada  ayam  broiler  muda  

yang berkisar umur 3-5 minggu (Rasyaf, 2008). Gejala klinis dari penyakit ini 

diawali dengan keluarnya cairan eksudat bening (catarrhal) dari rongga hidung, 

bersin, ngorok, batuk, kemudian gejala pernafasan yang diikuti dengan turunnya 

nafsu makan dan berat badan (Avakian 1993; Soeripto 2009; Songer 2005). 

Pengobatan CRD biasanya menggunakan antibiotika makrolid, contohnya 

tiamulin, tylosin, lincomycin dan enrofloxacin karena memiliki daya kerja yang 

menghambat sintesis protein. Namun, tidak disarankan jika dilakukan secara terus 

menerus dengan obat yang sama sebab dapat menimbulkan ayam resisten 

terhadap obat serta meninggalkan residu yang berbahaya untuk konsumen 

(Soeripto, 2009). Menurut Lee et al. (2001), dapat dikatakan bahwa  

kecenderungan penggunaan antibiotika akan ditinggalkan.  
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Perkembangan pemanfaatan obat herbal saat ini banyak dilakukan untuk 

pengobatan penyakit pada ternak. Secara garis besar, di dalam tanaman herbal 

(rimpang, daun, batang, akar ,bunga, dan buah) terdapat senyawa aktif seperti 

alkaloid, fenolik, triterpenoid, minyak atsiri, glikosida, dan sebagainya yang 

bersifat sebagai antiviral, antibakteri dan imunomodulator yang berperan dalam 

sistem imun tubuh (Zainudin, 2006). Tanaman meniran (Phyllanthus niruri Linn) 

merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pencegahan dan 

pengobatan alternatif yang disebabkan penyakit CRD. Hasil  uji  fitokimia dari 

meniran (Phyllanthus  niruri  Linn) yang telah  dilakukan  oleh  Gunawan  dkk.  

(2008)  dan Mangunwardoyo  dkk.  (2009)  membuktikan bahwa  meniran 

(Phyllanthus  niruri  Linn) mempunyai kandungan senyawa - senyawa  bioaktif  

yang memiliki aktivitas antibakteri, diantaranya yaitu senyawa golongan  

terpenoid,  alkaloid,  flavonoid,  saponin, dan  tanin. Alkaloid berperan sebagai 

antibakteri yang mengganggu sel bakteri penyusun komponen peptidoglikan 

sehingga menyebabkan sel mati karena lapisan dinding sel yang tidak terbentuk 

secara utuh (Permatasari, 2013). Tanin berkhasiat untuk mencegah pertumbuhan 

bakteri (sebagai antiseptik) (Mathiavanan et al., 2006). Saponin berfungsi untuk 

menekan pertumbuhan bakteri dengan cara menurunkan tegangan pada 

permukaan dinding sel sehingga menyebabkan dinding bakteri menjadi pecah atau 

lisis (Karlina dkk., 2013). Menurut Natsir (2013), komponen fitokimia (alkaloid, 

flavanoid, saponin dan tanin) yang aktif dapat menghambat bakteri patogen di 

dalam usus halus sehingga dapat memperbaiki kinerja fisiologi usus serta dapat 

meningkatkan daya cerna zat-zat makanan ayam.  
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Daya cerna didefinisikan sebagai bagian dari zat makanan yang berasal 

dari bahan pakan yang dapat dicerna serta tidak  diekskresikan  dalam  ekskreta. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya cerna adalah laju perjalanan 

makanan melalui alat pencernaan. Sebagian besar pencernaan terjadi di dalam 

usus halus. Daya cerna protein kasar tergantung pada kandungan protein yang 

terdapat di dalam makanan (Tillman dkk., 2005). Protein merupakan senyawa 

organik kompleks yang tersusun atas asam amino karena mengandung unsur 

karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O) dan Nitogen (N) yang tidak dimiliki oleh 

lemak dan karbohidrat. Protein memiliki fungsi diantaranya sebagai zat 

pembangun (membentuk jaringan baru, mengganti jaringan yang rusak, dan 

proses reproduksi), sebagai zat pengatur (pembentukan enzim, hormon, dan 

mengatur proses-proses metabolisme dalam tubuh), dan sebagai zat pembakar 

(Parakkasi, 1990). Ekstrak meniran telah terbukti secara klinis memiliki sifat 

immunostimulant yaitu sifat yang mampu merangsang daya tahan tubuh seseorang 

(Hirschmann and Yesilida, 2007). Meniran sebagai imunostimulan dapat 

mempercepat proses penyembuhan penyakit yang berasal dari bakteri atau virus, 

sehingga mempercepat proses menuju sehat serta meningkatkan nafsu makan 

(Aldi, 2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian ekstrak meniran terhadap peningkatan daya cerna protein kasar ayam 

broiler yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum. Penelitian ini akan 

mengaplikasikan meniran untuk peningkatan daya cerna protein kasar pada ayam 

broiler yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu apakah pengaruh pemberian ekstrak meniran (Phyllanthus niruri 

Linn) pada ayam broiler yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum dapat 

meningkatkan daya cerna protein kasar ? 

1.3 Landasan Teori 

Chronic  Respiratory  Disease  merupakan  penyakit  yang  sangat  

merugikan usaha peternakan ayam di seluruh dunia. Kerugian yang diakibatkan 

oleh penyakit tersebut  sangat  besar.  Mycoplasma  gallisepticum  tidak  bersifat  

membunuh, bahkan  pada  kenyataannya  angka  morbiditasnya  tidak  terlalu  

baik,  tetapi  jika berlebihan  dapat  menyebabkan  terjadinya  infeksi  sekunder  

secara  cepat  dan menimbulkan  kerugian (Hossain 2007). Infeksi sekunder dapat 

dipicu dengan sanitasi kandang yang buruk sehingga dapat mencemari udara. 

Chronic Respiratory Disease menyerang saluran pernafasan pada unggas terutama 

pada ayam dan kalkun. (Rahayu 2010).  

Mekanisme  infeksi  Mycoplasma gallisepticum diawali dengan masuknya 

bakteri  melalui rongga hidung, kemudian bakteri melekat pada reseptor epitel 

yang disebut sialoglikoprotein yang dimediasi oleh bleb yang terletak  di  ujung  

organel  sel  Mycoplasma  gallisepticum, setelah itu, sel bakteri Mycoplasma 

gallisepticum melakukan penetrasi serta merusak mukosa epitel dan  

memperbanyak diri. Selanjutnya, sel bakteri Mycoplasma gallisepticum  bergerak  

menuju kantong udara pada bagian abdominal dengan menggunakan silia epitel 

dan bleb sebagai perantara. Gejala klinis dapat terlihat dengan adanya bersin-
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bersin,  batuk,  ngorok, konjungtivitis serta keluarnya  cairan  eksudat  bening  

(catarrhal)  dari rongga  hidung (Soeripto 2009). 

Penggunaan antibiotik sebagai terapi pada ayam broiler yang terserang 

Chronic Respiratory Disease akhir-akhir ini mulai dipertanyakan keamanannya, 

karena penggunaan antibiotika secara terus menerus dapat menimbulkan ayam 

resisten terhadap obat serta meninggalkan residu yang berbahaya untuk konsumen 

(Soeripto, 2009). Menurut Lee et al (2001), terdapat kecenderungan bahwa 

penggunaan antibiotika akan ditinggalkan.  

Tanaman meniran (Phyllanthus niruri Linn) merupakan salah satu 

tanaman yang dapat digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan alternatif 

yang disebabkan penyakit CRD. Meniran mempunyai kandungan metabolit 

sekunder berupa flavanoid, terpenoid, alkaloid dan steroit (Kardinan dan Kusuma, 

2004). Kandungan tersebut mengandung beberapa komponen fitokimia yang 

memiliki efek antibakteri dan antioksidan yang sangat efektif dalam menekan 

pertumbuhan bakteri  patogen  serta dapat memperbaiki karakteristik morfologi 

usus (Mangunwardoyo, dkk., 2009).  

Natsir (2013) melaporkan  bahwa  meniran  dan  bawang putih  secara  

nyata  mampu  menghambat pertumbuhan  bakteri Escerichia coli dan Salmonella 

sp. Bakteri tersebut dikenal  luas  sebagai bakteri  patogen  yang  dapat  

menggangu pencernaan. Penghambatan  bakteri patogen dalam usus halus dari 

komponen fitokimia aktif  yang  terdapat didalam meniran diharapkan mampu 

memperbaiki  kinerja  fisiologi  usus serta dapat meningkatkan  aktivitas  enzim 
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pencernaan yang ada didalam usus sehingga dapat  meningkatkan pemanfaatan  

energi  dan  daya cerna  zat-zat makanan ayam broiler. 

Daya cerna diartikan sebagai banyaknya proporsional zat-zat makanan 

yang diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat di dalam feses dianggap zat 

makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali. Daya cerna protein 

kasar tergantung pada kandungan protein yang terdapat di dalam makanan. Laju 

pencernaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya cerna 

sehingga bila laju pencernaan terganggu maka akan menururnkan daya cerna 

protein kasarnya (Tillman dkk., 2005). Fungsi protein antara lain sebagai 

metabolisme untuk energi dan reproduksi, untuk hidup pokok, sebagai tempat 

pertumbuhan jaringan yang baru serta memperbaiki jaringan yang rusak rusak 

(Anggorodi, 1994). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak meniran (Phyllanthus 

niruri Linn) terhadap peningkatan daya cerna protein kasar pada ayam broiler 

yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk menyampaikan informasi mengenai 

pengaruh pemberian ekstrak meniran (Phyllanthus niruri Linn) terhadap 

peningkatan daya cerna protein kasar pada ayam broiler  yang diinfeksi bakteri 

Mycoplasma gallisepticum. 
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dipengaruhi  oleh berbagai tingkat, yaitu tingkat  pemberian  pakan,  spesies 

hewan, kandungan lignin dari bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan 

bahan pakan,  pengaruh  gabungan  bahan  pakan,  serta gangguan saluran 

pencernaan. Namun, daya cerna dipengaruhi pula oleh suhu, laju perjalanan 

makanan melalui alat pencernaan, bentuk  fisik dari  bahan makanan, komposisi 

ransum hingga pengaruh terhadap  perbandingan  dari  zat  makanan lainnya,  

jenis  kelamin,  umur  serta  strain, walaupun tidak konsisten (Tillman dkk., 

2005). Kandungan protein bahan pakan serta banyaknya protein yang masuk ke 

dalam saluran pencernaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya protein 

(Parakkasi, 1990). 
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BAB 3 MATERI DAN METODE 

   

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap.  

 

3.2 Sampel dan Besar Sampel 

 Rumus besaran sampel adalah t (n - 1) ≥ 15 dengan t adalah banyaknya 

perlakuan dan n adalah banyaknya ulangan (Kusriningrum, 2008). 

      t ( n - 1 ) ≥ 15 

     5 ( n – 1 ) ≥ 15 

        5n – 5   ≥ 15  

          5n   ≥ 15+5 

               5 n ≥ 20 

               n ≥ 20/5 

                  n ≥  4 

Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima kelompok 

perlakuan, berdasarkan rumus di atas memiliki jumlah ulangan minimal empat 

ekor ayam broiler namun dalam penelitian ini menggunakan lima ulangan 

sehingga secara keseluruhan membutuhkan 25 ekor ayam broiler. 
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3.3 Variabel Penelitian    

3.3.1 Peubah yang diamati 

    Beberapa peubah yang diamati antara lain: 

Variabel bebas : dosis esktrak meniran (Phyllanthus niruri Linn). 

Variabel tergantung : daya cerna protein kasar. 

Variabel kendali : dosis bakteri Mycoplasma gallisepticum, jenis ayam, 

      pakan ayam, minum ayam, kandang serta pencahayaan. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak meniran adalah ekstrak yang digunakan untuk terapi terhadap ayam 

yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum. Ekstrak meniran berupa 

pasta. Ekstrak meniran diberikan selama 5 hari sebanyak 1ml/kgBB dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda pada setiap perlakuan. P1= 60%,  P2= 62,5% 

dan P3= 65%. Rumus yang digunakan untuk menghitung dosis ekstrak 

meniran adalah    x  

2. Dosis bakteri Mycoplasma gallisepticum adalah dosis infeksi yang diberikan 

pada ayam broiler dengan bakteri 108 sel/1ml/ekor saat ayam berumur 22 

hari. 

3. Daya cerna protein kasar pada ayam broiler dapat diketahui dengan 

mengambil sampel berupa feses pada ayam broiler yang telah diberi 

perlakuan. Pengambilan sampel feses dilakukan pada hari ke 33 sampai hari 

ke 39 (selama satu minggu).  
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Berikut merupakan cara penghitungan untuk daya cerna protein kasar: 

Konsumsi PK (KPK)  = (%PK pemberian x BK pemberian) – (%PK sisa x               

BK sisa) 

PK ekskreta (g)              = %PK ekskreta x gram eksreta (produksi ekskreta) 

Daya Cerna PK (KcPK) =   x 100% 

Keterangan: KPK  = Konsumsi Protein Kasar  PK: Protein Kasar 

                    KcKP = Daya Cerna Protein Kasar BK: Bahan Kering 

Sumber: (Tillman dkk., 2005) 

 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

    Penelitian ini dilaksanakan di kandang hewan coba Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga untuk pemeliharaan ayam, pembuatan suspensi 

bakteri di eks Laboratorium Biomolekul Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga, pemeriksaan protein kasar di eks Laboratorium Makanan 

Ternak Departemen Peternakan, perbanyakan bakteri serta pembuatan dosis 

infeksi Mycoplasma gallisepticum 108 sel/1ml di eks Laboratoirum Bakteriologi 

dan Mikologi departemen Mikrobiologi, ekstraksi meniran di eks Laboratorium 

Farmakologi Departemen Ilmu Kedokteran Dasar Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan mulai dari 

akhir bulan Desember 2016 hingga awal bulan Februari 2017. 
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3.6 Bahan dan Alat Penelitian 

3.6.1 Hewan Percobaan 

     Hewan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam broiler 

wonchick super strain Cobb produksi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang 

berumur satu hari (DOC) dan dipelihara dalam kandang starter, saat berumur 

dua minggu ayam broiler dipindah dalam kandang baterai. Pakan ayam 

diberikan sesuai dengan umur ayam. 

3.6.2 Bahan Penelitian 

  Bahan-bahan penelitian yang digunakan untuk pembuatan ekstrak 

meniran meliputi meniran berbentuk serbuk, CMC Na, etanol 96%, untuk 

pembuatan suspensi bakteri 108 sel meliputi bakteri Mycoplasma gallisepticum, 

larutan NaCl fisiologis, alkohol 70%, vitachick, air minum (PDAM), desinfektan 

produk dari PT. Sanbe, vaksin ND produk dari PT. Medion, pakan starter 511B 

produk dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, pakan finisher BR-2 produk dari 

PT. Wonokoyo Jaya Corporindo. 

 

3.6.3 Alat Penelitian 

    Peralatan yang digunakan pada penelitian ini untuk pembuatan dosis 

infeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum 108 sel adalah spuit 3 ml, masker, 

gloove, centrifuge, tabung vial, gelas objek, petri disk, ose, spiritus, korek api, 

kertas label, toples, lilin, oven, spidol, bolpoin, kapas, untuk pembuatan ekstrak 

meniran adalah gelas ukur, pengaduk, timbangan, pot sampel, rotary evaporator, 

spuit tanpa jarum berukuran 3 ml, gloove, kain flanel, untuk pemeliharaan DOC 
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adalah tempat pakan, tempat minum, 1 buah lampu 100 watt, 1 buah lampu 60 

watt, 5 kg sekam, 10 kg koran, sapu, kain pel, cikrak, skop, plastik, trashbag, 

sabun, needle, kandang brooder berukuran panjang: 3 m x lebar: 3 m x tinggi: 1 

m, kandang baterai berukuran panjang: 40 cm x lebar: 40 cm x tinggi depan: 37 

cm, tinggi belakang: 30 cm, hand sprayer,  freezer. 

 

3.7 Materi Penelitian 

3.7.1 Pembuatan Ekstrak Meniran 

Sebanyak 4 kg meniran yang sudah kering berupa serbuk direndam 

menggunakan etanol 96% sebanyak 12 liter hingga serbuk meniran terendam 

selama 3 hari pada suhu kamar, sesudah 3 hari rendaman tersebut diperas dan 

disaring menggunakan kain flanel kemudian didapat hasil perasan tersebut 

sebanyak 6 liter. Hasil perasan sebanyak 6 liter tersebut dimasukkan ke alat rotary 

evaporator dengan suhu 50˚C dan kecepatan 45 rpm, setiap 2 jam dimasukkan 

sebanyak 1 liter hingga mencapai 6 liter. Bahan pekat dan kental yang tertinggal 

disebut sebagai ekstrak. Ekstrak meniran tersebut dimasukkan ke dalam pot 

sampel (Farmakope Herbal Indonesia, 2008). 

3.7.2 Pembagian Dosis Ekstrak Meniran 

   Penelitian ini menggunakan konsentrasi ekstrak meniran masing-masing 

dengan perlakuan P1 = 60%/1ml//kgBB, P2 = 62,5%/1ml/kgBB dan P3 = 

65%/1ml/kgBB.  
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3.7.3 Penentuan Dosis Infeksi Mycoplasma gallisepticum 

   Penelitian ini menggunakan dosis infeksi bakteri Mycoplasma 

gallisepticum 108 sel/1ml/ekor dengan cara injeksi. 

3.7.4   Perlakuan Hewan Coba 

    Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah DOC 

sejumlah 100 ekor umur satu hari. DOC diadaptasi selama 14 hari di kandang 

brooder, pada saat berumur tiga hari, DOC divaksin dengan vaksin ND yang 

berguna sebagai pertahanan pertama. Pada saat DOC berumur 14 hari, DOC yang 

berada dikandang brooder dipilih secara acak sebanyak 25 ekor untuk 

dipindahkan ke kandang baterai kemudian diadaptasi selama tujuh hari. Pada 

umur 21 hari, ayam broiler diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum dengan 

diinjeksi dosis infeksi 108 sel sebanyak 1 ml/ekor. Ekstrak meniran diberikan 

setelah gejala klinis muncul pada saat masa inkubasi. Masa inkubasi infeksi 

bakteri Mycoplasma gallisepticum terjadi sekitar enam hari. Ekstrak meniran 

diberikan selama lima hari secara peroral dengan menggunakan spuit. Adapun 

perlakuan yang diberikan pada kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 

Kelompok P0 (-) : kelompok ayam yang tidak diinfeksi bakteri Mycoplasma 

gallisepticum dan tidak diterapi dengan ekstrak meniran 

(kontrol negatif). 

Kelompok P0 (+) : kelompok ayam yang diinfeksi bakteri Mycoplasma 

 gallisepticum tetapi tidak diterapi dengan ekstrak meniran 

 (kontrol positif).  

Kelompok P1 : kelompok ayam yang diinfeksi bakteri Mycoplasma 
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   gallisepticum 108 sel/1ml/ekor pada umur 22 hari dan 

   pada umur ke 28 hari hingga 32 hari diberi terapi 

  ekstrak meniran dengan konsentrasi 60% sebanyak 

   1ml/kgBB. 

       Kelompok P2  : kelompok ayam yang diinfeksi Mycoplasma gallisepticum 

  108 sel/1ml/ekor pada umur 22 hari dan pada umur 28 hari 

  hingga 32 hari diberi ekstrak meniran dengan konsentrasi 

  62,5% sebanyak 1ml/kgBB. 

      Kelompok P3     :   kelompok ayam yang diinfeksi Mycoplasma gallisepticum 

 108 sel/ml/ekor pada umur 22 hari dan pada umur 28 hari 

 hingga 32 hari diberi ekstrak meniran dengan konsentrasi 

 65% sebanyak 1ml/kgBB. 

3.7.5      Pengambilan Sampel 

      Ayam broiler yang telah diadaptasi dan dipilih secara acak untuk diberi 

perlakuan yang berbeda-beda, pada hari ke 33 sampai hari ke 39, dilakukan 

pengumpulan feses sebanyak 10% dari jumlah total feses per ayam, kemudian 

feses disimpan di dalam freezer. Feses yang telah dikumpulkan selama satu 

minggu dianalisis proksimat untuk melihat kandungan protein kasarnya. 

3.7.6 Penghitungan Daya Cerna Protein Kasar 

  Penghitungan daya cerna protein kasar dilakukan sebagai berikut: 

Konsumsi PK (KPK) = (%PK pemberian x BK pemberian) - (%PK sisa x BKsisa) 

PK ekskreta (g) = %PK ekskreta x gram ekskreta (produksi ekskreta) 

Daya cerna PK (KcPK) =  x 100% 
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Keterangan : KPK = Konsumsi Protein Kasar PK = Protein Kasar 

 KcPK = Daya cerna Protein Kasar BK= Bahan Kering 

Sumber: (Tillman dkk., 2005). 

 

3.8  Analisis Data 

        Data daya cerna protein kasar yang diperoleh dianalisis dengan Anova 

(Analysis of Variance). Jika terdapat perbedaan yang signifikan (p < 0,05), uji 

statistik dilanjutkan dengan post-hoctest Duncan’s Multiple Range Test dengan 

taraf signifikan sebesar 5 % untuk dapat mengetahui antar perlakuan yang terbaik 

(Kusrinigrum, 2008). Analisis data pada penelitian ini menggunakan fasilitas 

program SPSS (21) for Windows 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                                 PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ... MARIA FLORENTINA TIURMALITA ARUAN



25 
 

25 
 

3.9 Diagram Alir Penelitian 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

   

     

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

100 ekor DOC 

diadaptasikan pada 

kandang brooder (umur 

1-14 hari) 

Diambil secara acak sebanyak 

25 ekor dan diadaptasikan pada 

kandang baterai (umur 15-21 

hari) 

P0 (-) P0 (+) P1 P2 P3 

Tanpa diinfeksi 

bakteri 

Mycoplasma 

gallisepticum dan 

tanpa diberi 

ekstrak meniran 

Pengambilan sampel feses selama 7 hari (umur 33 – 39 hari) 

Analisis proksimat 

Pada umur 22 hari 

diinfeksi bakteri 

Mycoplasma 

gallisepticum 

sebanyak 108 

sel/1ml/ekor secara 

injeksi tetapi pada 

umur ke 28-32 hari 

tidak diberi terapi 

ekstrak meniran 

Pada umur 22 hari hari diinfeksi 

bakteri Mycoplasma gallisepticum 

sebanyak 108 sel/1ml/ekor secara 

injeksi dan pada umur ke 28-32 hari 

diberi ekstrak meniran dengan 

konsentrasi yang berbeda. 

P1=60%/1ml/kgBB, 

P2=62,5%/1ml/kgBB, 

P3=65%/1ml/kgBB secara peroral. 

Ekstrak meniran diberikan 1x sehari 

Analisis data 
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BAB 4 HASIL 

 

Hasil penelitian daya cerna protein kasar pada ayam broiler yang 

terpapar Chronic Respiratory Disease (CRD) kemudian diberi ekstrak meniran 

dengan 5 macam perlakuan antara lain P0 (-) merupakan ayam broiler yang 

tidak diinfeksi bakteri serta tidak diberi terapi ekstrak meniran, P0 (+) 

merupakan ayam broiler yang diinfeksi bakteri akan tetapi tidak diberi terapi 

ekstrak meniran, P1 merupakan ayam broiler yang diinfeksi bakteri serta diberi 

terapi ekstrak meniran dengan konsentrasi 60%/1ml/kgBB, P2 merupakan 

ayam broiler yang diinfeksi bakteri serta diberi terapi ekstrak meniran dengan 

konsentrasi 62,5%/1ml/kgBB kemudian perlakuan yang terakhir P3 merupakan 

ayam broiler yang diinfeksi bakteri serta diberi terapi ekstrak meniran dengan 

konsentrasi 65%/1ml/kgBB. Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 4.1 

dibawah ini. 

Tabel 4.1  Rata-rata Daya Cerna Protein Kasar dengan Infeksi Bakteri 

Mycoplasma gallisepticum dan  Terapi Ekstrak Meniran 

 

Perlakuan Rata-Rata ± SD 

P0 (-) 97,46b ± 0,35 

P0 (+) 95,21a ± 0,54 

P1 96,90b ± 0,58 

P2 97,39b ± 0,38 

P3 97,32b ± 0,54 

Keterangan : Superskrip daya cerna protein kasar yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (p<0,05). 
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 Berdasarkan uji ANOVA pada Lampiran 11, maka terdapat 

kesimpulan bahwa diantara perlakuan didapatkan perbedaan yang nyata dalam 

daya cerna protein kasar (p<0,05), karena terdapat perbedaan yang nyata pada 

uji ANOVA tersebut, maka dilakukan uji lanjutan dengan post-hoctest 

Duncan’s Multiple Range Test dengan taraf signifikan 5% untuk mengetahui 

letak perbedaan nilai daya cerna protein kasar. Hasil Duncan’s Multiple Range 

Test tersebut menunjukkan bahwa P0 (+) memberikan daya cerna protein kasar 

terendah dan berbeda nyata dengan P0 (-), P1, P2, dan P3, sedangkan antara P0 

(-), P1, P2 serta P3 menunjukkan daya cerna protein kasar yang tidak berbeda 

nyata. Berdasarkan dari hasil nilai tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian 

ekstrak meniran pada ayam broiler yang diinfeksi oleh bakteri Mycoplasma 

gallisepticum dapat meningkatkan daya cerna protein kasar. 
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BAB 5 PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian daya cerna protein kasar pada ayam broiler yang 

diinfeksi Chronic Respiratory Disease serta diberi terapi menggunakan ekstrak 

meniran menunjukkan adanya perbedaan yang nyata terhadap perlakuan dan 

kontrol, sedangkan pada perlakuan yang berbeda-beda, memberikan daya cerna 

yang tidak berbeda nyata, pada P0 (-) (tanpa diinfeksi bakteri Mycoplasma 

gallisepticum dan tanpa diberi terapi ekstrak meniran), P1 (infeksi bakteri 

Mycoplasma gallisepticum serta diberi terapi ekstrak meniran dengan dosis 

60%), P2 (infeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum serta diberi terapi ekstrak 

meniran dengan dosis 62,5%), dan P3 (infeksi bakteri Mycoplasma 

gallisepticum serta diberi terapi ekstrak meniran dengan dosis 65%). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak meniran 

pada ayam broiler yang diinfeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum dapat 

meningkatkan daya cerna protein kasar. Kelompok perlakuan yang diinfeksi 

bakteri Mycoplasma gallisepticum serta diterapi dengan ekstrak meniran 

menunjukkan daya cerna protein kasar yang lebih tinggi dibandingkan 

kelompok P0 (+) yang diinfeksi oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum akan 

tetapi tidak diberikan terapi ekstrak meniran. 

Menurut Santoso (2008), protein mempunyai peranan yang penting 

dalam berbagai proses biologi, diantaranya adalah sebagai katalisis enzimatik, 

sebagai penunjang mekanis, proteksi imun serta pengaturan pertumbuhan. 

Protein kasar pada ayam dicerna di usus halus. Daya cerna merupakan 

banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh 
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dan daya cerna dipengaruhi oleh laju pencernaan makanan. Laju pencernaan 

makanan akan berpengaruh pada daya cerna. Menurut Soeripto (2009), salah 

satu gejala klinis pada CRD menunjukkan ayam tidak nafsu makan serta berat 

badan menurun. Hal ini disebabkan oleh penyakit CRD merusak vili-vili pada 

usus halus sehingga proses mencerna yang terjadi di usus halus terhambat. 

Daya cerna protein kasar dipengaruhi oleh makanan yang masuk ke dalam 

tubuh, bila laju pencernaan terganggu, maka ayam tidak dapat menyerap nutrisi 

pakan secara maksimal sehingga berakibat pada penurunan daya cerna protein 

kasar ayam (Tillman dkk., 2005). Meniran (Phyllanthus niruri Linn) adalah 

jenis tanaman herbal yang dapat berguna sebagai fitobiotik ayam broiler 

karena mengandung beberapa komponen fitokimia yang memiliki efek 

antibakteri serta antioksidan seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin 

sehingga sangat efektif dalam menekan pertumbuhan bakteri patogen dan 

memperbaiki karakteristik morfologi usus (Mangunwardoyo dkk., 2009) serta 

memperbaiki penampilan vili-vili usus sehingga dapat memaksimalkan daya 

cerna zat-zat makanan dari pakan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan konsumsi ayam broiler (Yakhkeshi et al., 2011). Meniran juga 

berfungsi sebagai anti radang, untuk meningkatkan nafsu makan dan 

menyembuhkan diare pada ayam yang terinfeksi bakteri (Dalimartha, 2000). 

Hewan muda menyimpan energi terutama untuk bentuk protein. 

Penentuan daya cerna dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar zat-zat 

yang dikandung di dalam makanan ternak yang dapat diserap untuk kebutuhan 

pokok, pertumbuhan serta produksi. Zat makanan yang terdapat di dalam feses 
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dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali. Pada 

tabel hasil penelitian, menunjukkan daya cerna protein kasar ayam yang sangat 

tinggi. Hal ini dapat terjadi karena daya cerna dapat dipengaruhi oleh spesies 

hewan, tingkat pemberian pakan, defisiensi zat makanan, kandungan lignin 

bahan pakan, pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, serta 

gangguan pada saluran pencernaan. Daya cerna dapat dipengaruhi pula oleh 

suhu, laju perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan 

makanan, komposisi pada ransum, serta pengaruh terhadap perbandingan dari 

zat makanan lainnya, jenis kelamin, umur dan strain mempunyai pengaruh 

terhadap daya cerna protein dan asam asam amino (Tillman dkk., 2005). 
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