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ABSTRACT
The present study was conducted to determine the effect of red ginger (Zingiber officinale va.
Rubrum) juice as feed additive on hybrid duck intestinal mikroflora included the number of colonies
Lactic Acid Bacteria (LAB), Escherichia coli and Salmonella sp. The materials used for this research were
red ginger juice and 120 unsex of 14 days old hybrid duck with average body weight of 198,45±17,91 g
and coefficient of variability of 9,02%. Method in this research was experiment with 5 treatments (P0 =
control feed; P1 = control feed + 300 mg/kg feed of tetracycline; P2 = control feed + 10 ml/kg feed of red
ginger juice; P3 = control feed + 20 ml/kg feed of red ginger juice; P4 = control feed + 30 ml/kg feed of
red ginger juice. Every treatment was repeated 4 times, with 6 ducks each. Parameters measured were
number of colonies Lactic Acid Bacteria (LAB), Escherichia coli and Salmonella sp The data obtained in
this study were transformed into logarithmic then analyzed by analysis of variance (ANOVA) of the
Completely Randomized Nested Design. If there was a significant effect, then it will be followed by
Duncan's Multiple Range Test. The result showed that adding of red ginger juice as feed additive at 30
ml/kg feed gave a highly significant (P <0.01) effect on the number of colonies of Escherichia coli as
well as Lactid Acid Bacteria (LAB) and Salmonella sp. It can be concluded that adding of red ginger juice
as feed additive can be used extended to level 30 ml/kg feed considering a preferable intestinal microflora
number.
Keywords : red ginger juice, phytobiotic, microflora, hybrid duck.
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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan jus jahe merah ( Zingiber
officinale va . Rubrum ) sebagai imbuhan pakan terhadap mikroflora usus itik pedaging hibrida yang
meliputi jumlah koloni Bakteri Asam Laktat ( BAL), Escherichia coli dan Salmonella sp. Materi yang
digunakan dalam penelitian adalah jus jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) dan 120 ekor itik
hibrida umur 14 hari yang tidak dibedakan jenis kelaminnya dengan berat badan rata-rata 198,45 ± 17,91
g dan koefisien keragaman 9,02 %. Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 5 perlakuan (P0 =
Pakan basal; P1 = Pakan basal + 300 mg tetracycline/kg pakan; P2 = Pakan basal + 10 ml/kg pakan; P3 =
1

Pakan basal + 20 ml/kg pakan; P4 = Pakan basal + 30 ml/kg pakan ) setiap perlakuan diulang 4 kali,
dengan 6 ekor itik pedaging hibrida umur 14 hari pada setiap perlakuan. Variabel yang diamati dalam
penelitian ini adalah jumlah koloni Bakteri Asam Laktat (BAL), Escherichia coli dan Salmonella sp. Data
yang diperoleh dalam penelitian ini ditransformasikan kedalam logaritmik kemudian dianalisis dengan
Analisis Varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila dari perhitungan terdapat
perlakuan signifikan (nyata), maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Hasil analisis
statistik ragam menunjukkan bahwa pemberian jus jahe merah memberikan pengaruh yang berbeda
sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah populasi BAL, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Disarankan
penggunaan jus jahe merah pada level 30 ml jus jahe merah/kg pakan sebagai imbuhan pakan untuk
meningkatkan populasi bakteri non patogen dan menekan populasi bakteri patogen pada usus itik
pedaging.

Kata kunci: Jahe merah, itik hibrida, mikroflora.

manfaat dan resiko yang mungkin
ditimbulkan. Resiko ini berupa residu
antibiotika pada hasil-hasil ternak (daging,
susu dan telur).
Penambahan feed additive berupa
fitobiotik dari rimpang jahe merah bisa
dijadikan alternatif untuk menggantikan
penggunaan dari antibiotik. Jahe merah
merupakan jenis fitobiotik yang sering
digunakan untuk hewan ternak. Fitobiotik
mempunyai fungsi mengontrol keasamaan
atau pengontrolan pH yang tepat, mencegah
pertumbuhan
mikroba
yang
tidak
menguntungkan,
bertindak
sebagai
pengawet dan membantu zat antioksidan
mencegah terjadinya reaksi peroksidasi
(Hui, 1992).
Jahe merah (Zingiber officinale var.
Rubrum) mengandung minyak atsiri yaitu
sekitar 2,58 – 3,90 % yang memiliki khasiat
untuk
menghambat
pertumbuhan
mikroorganisme
dan
tertinggi
bila
dibandingkan dengan jenis jahe yang lain
(Koswara, 2005). Minyak atsiri berfungsi
sebagai antibakteri, antiseptik dan antijamur
(Rabinowitch dan Currah, 2002; Hakim,
2008). Zat bioaktif pada jahe merah

PENDAHULUAN
Upaya pemenuhan kebutuhan akan
protein
hewani
terus
mengalami
peningkatan, sehingga permintaan akan
sumber protein hewani juga mengalami
peningkatan. Permintaan terhadap sumber
protein hewani harus diimbangi dengan
jumlah produksi akan produk peternakan.
Jumlah permintaan akan hewan ternak
menyebabkan para produsen terus berupaya
meningkatkan jumlah kapasitas produksinya
untuk memenuhi permintaan tersebut.
Upaya tersebut terkadang mengabaikan
faktor kesehatan terhadap masyarakat yang
mengkonsumsi produk hasil peternakan
karena adanya penambahan antibiotik yang
menyebabkan residu didalam daging yang
bersifat karsinogenik dan dalam jangka
waktu yang panjang dapat berakibat fatal.
Menurut
Wiryosuhanto
(1990)
antibiotik adalah substansi yang dihasilkan
oleh suatu mikroorganisme yang dapat
membunuh atau menghambat pertumbuhan
mikroorganisme lain dalam konsentrasi yang
sangat rendah. Meningkatnya penggunaan
antibiotika tersebut, maka meningkat pula
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berpengaruh terhadap 3 (tiga) strain bakteri
yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia
coli
dan
Pseudomonas
aeruginosa
(Sastroamidjojo, 2001). Minyak atsiri yang
terdapat pada jahe merah dapat merusak
membran sel bakteri sehingga menyebabkan
lisis yang menghambat pertumbuhan selnya
(Sarjono dan Mulyani, 2007).
Ayam yang diberikan 0,5 % tepung
jahe merah akan meningkatkan efisiensi
dalam penggunaan pakan (Zainuddin, 2001).
Menurut Hiu (1992) dikarenakan pH di
saluran pencernaan ideal sehingga dapat
menekan jumlah populasi bakteri patogen
dan dapat meningkatkan jumlah populasi
dari bakteri non pathogen. Efek penggunaan
tepung jahe merah terhadap populasi
mikroorganisme patogen dan non patogen
belum diteliti, tetapi minyak atsiri dalam
bawang putih dilaporkan menurunkan koloni
bakteri Salmonella typhimurium (Wiryawan
et al., 2005) dan bahkan pada level 5 %
dalam pakan memiliki efek yang setara
dengan tetracycline 100 µg/ml terhadap
Salmonella typhimurium (Suharti, 2004).

dan Makanan Ternak, Jurusan Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan,
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Analisis Mikroflora dilaksanakan di
Laboratorium
Mikrobiologi
Fakultas
Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang.
Penelitian ini menggunakan itik
pedaging
hibrida
yang
merupakan
persilangan antara itik Peking jantan dengan
Campbell betina umur 14 yang tidak
dibedakan jenis kelaminnya (straight run
atau unsexed) sebanyak 120 ekor yang
dipelihara selama 28 hari sampai umur 42
hari.
Pakan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pakan basal dan
ditambah dengan feed additive jus jahe
merah. Pakan pada penelitian dibedakan
menjadi 2 jenis yaitu pakan untuk periode
starter yang memiliki energi metabolis dan
protein kasar secara berurutan sebesar
2946,19 kkal/kg dan 22,37 %. Pakan untuk
periode finisher mempunyai kandungan
energi metabolis dan protein kasar secara
berurutan sebesar 3034,57 kkal/kg dan 16,29
%. Pemberian pakan dan air minum
diberikan secara ad libitum. Kebutuhan
nutrisi itik pedaging disajikan pada Table 1.
Adapun susunan pakan disajikan pada Tabel
2 dan kandungan zat makanan pada pakan
disajikan
pada
Tabel
3.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama
47 hari mulai bulan 26 Mei – 11 Juli 2013 di
Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang. Bahan pakan dan pakan
dianalisis proksimat di Laboratorium Nutrisi
Tabel 1. Kebutuhan nutrisi pada itik pedaging.
Zat makanan
Umur 0 – 3 minggu
Energi metabolis (Kkal/kg)
2900
Protein (%)
22
Lysin (%)
0,90
Methionin (%)
0,60
Fosfor (%)
0,40
Kalsium (%)
0,65
Sumber : NRC (1994).
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Umur 3 – 8 minggu
3000
16
0,65
0,30
0,30
0,60

Tabel 2. Susunan zat makanan pakan perlakuan.
Bahan Pakan
0 – 3 minggu
(%)
Jagung Kuning
55,83
Tepung tulang
0,19
Bungkil kedelai
23,26
Tepung ikan
9,31
Minyak kelapa
1,12
Dedak halus
9,86
Metionin
0.06
lysine
0,19
Jumlah
100

3 -8 minggu
(%)
70,54
0,86
12,83
5,13
0,64
10,32
0,09
0,09
100

Tabel 3. Kandungan zat makanan pakan perlakuan.
Zat Makanan
0 – 3 minggu
BK (%)
86,72
PK (%)
23,63
LK (%)
3,58
SK (%)
4,39
Abu (%)
5,95
ME (Kkal/kg)
2980,92

3 -8 minggu
86,35
18,81
3,75
4,89
9,02
3100,95

Keterangan: Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya, Malang

Metode yang digunakan adalah metode
percobaan lapang dengan Rancangan Acak
Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4
ulangan.
Pakan perlakuan yang diberikan adalah:
1. P0 : Pakan Basal
2. P1 : Pakan Basal + antibiotik
(Tetracycline) 300 mg / kg pakan
3. P2 : Pakan Basal + 10 ml jus jahe
merah/ kg pakan
4. P3 : Pakan Basal + 20 ml jus jahe
merah/ kg pakan
5. P4 : Pakan Basal + 30 ml jus jahe
merah/ kg pakan
Variabel yang diamati dalam penelitian
ini adalah jumlah koloni Bakteri Asam
Laktat (BAL), Escherichia coli dan

Salmonella sp. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini ditransformasikan kedalam
logaritmik kemudian dianalisis dengan
Analisis Varian (ANOVA) dari Rancangan
Acak Lengkap (RAL). Apabila dari
perhitungan terdapat perlakuan signifikan
(nyata), maka akan dilanjutkan dengan Uji
Jarak Berganda Duncan’s.
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laktat (BAL), Escherichia coli, Salmonella
sp dapat dilihat pada Tabel 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh perlakuan jus jahe merah
terhadap jumlah populasi Bakteri asam

. Tabel 4. Data rata-rata jumlah populasi mikroflora (Bakteri asam laktat, Escherichia coli dan
Salmonella sp.) berdasarkan perlakuan.
Perlakuan
BAL
Escherichia coli
Salmonella sp
log cfu/ml
b
P0
7,16±0,04
5,44±0,03d
4,63±0,02e
P1
7,06±0,02a
4,72±0,03a
3,42±0,01a
P2
7,23±0,02c
5,37±0,06d
4,45±0,02d
P3
7,26±0,01c
5,30±0,03c
4,14±0,02c
P4
8,42±0,02d
4,99±0,01b
3,57±0,04b
Keterangan:
* : Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

terdapat pada perlakuan P4 (8,42±0,02 log
cfu/ml) dan terendah pada perlakuan P1
(7,06±0,02 log cfu/ml namun pada
perlakuan P2 (7,23±0,02 log cfu/ml) dan P3
(7,26±0,01 log cfu/ml) tidak terjadi
perbedaan notasi diantara kedua level
pemberian tersebut.
Penambahan jus jahe merah dengan
level 30 ml/kg pakan dapat memberikan
pengaruh terbaik terhadap jumlah populasi
BAL pada usus halus itik pedaging.
Peningkatan jumlah BAL yang terdapat pada
usus halus itik pedaging dikarenakan adanya
senyawa anti mikroba yang terdapat pada
jahe merah yang yang disebut dengan
minyak atsiri. Minyak atsiri yang dapat
berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik dan
antijamur (Rabinowitch dan Currah, 2002;
Hakim, 2008). Minyak atsiri yang terdapat
pada jahe merah dapat merusak membran sel
bakteri sehingga menyebabkan lisis yang
menghambat pertumbuhan selnya (Sarjono
dan Mulyani, 2007). Tingginya jumlah
populasi BAL yang terdapat pada usus halus

Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah
Populasi Bakteri Asam Laktat (BAL).
Dari Table 4 diketahui bahwa jumlah
populasi BAL yang tertinggi sampai ke yang
terendah yang terbentuk pada usus halus itik
pedaging yang diberi perlakuan pemberian
antibiotik dan jus jahe merah adalah pada
perlakuan P4 (8,42±0,02); P3 (7,26±0,01); P2
(7,23±0,02); P0 (7,16±0,04); dan P1
(7,06±0,02 log cfu/ml). Mengetahui
pengaruh penambahan jus jahe merah dalam
berbagai level terhadap jumlah populasi dari
BAL dilakukan analisis sidik ragam.
Hasil sidik ragam menunjukan
bahwa pengaruh penambahan jus jahe merah
dalam berbagai level memberikan pengaruh
yang sangat berbeda nyata (P>0,01)
terhadap jumlah populasi BAL yang ada
pada usus halus itik pedaging. Hasil analisis
sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan’s untuk mengetahui
perbedaan antar perlakuan dan diketahui
bahwa jumlah populasi BAL tertinggi
5

itik pedaging juga dipengaruh oleh kondisi
pH karena fungsi dari pemberian jus jahe
merah sebagai fitobiotik dapat bekerja
optimal untuk menurunkan pH usus halus.
Kondisi pH yang rendah pada usus halus
akan menekan jumlah bakteri patogen dan
meningkatkan populasi bakteri non patogen,
termasuk BAL. Menurut Hyden (2000)
fitobiotik dapat digunakan sebagai pakan
tambahan untuk meningkatkan bakteri yang
menguntungkan
di
dalam
saluran
pencernaan dengan cara menurunkan pH
saluran pencernaan. Fitobiotik mampu
membantu mengontrol mikroorganisme di
dalam saluran pencernaan unggas dan
menjaga status kesehatan inang (Riyadi,
2009). Hal ini juga didukung oleh pendapat
Krismiyanto (2011) yang menyatakan
bahwa penurunan pH pada saluran
pencernaan dapat meningkatkan jumlah
populasi dari BAL. Jumlah populasi BAL
yang tinggi dapat menekan jumlah bakteri
patogen yang sangat merugikan karena BAL
dapat menghasilkan senyawa antimikroba
seperti asam laktat, hydrogen peroksida,
CO2, dan bakteriosin yang dapat menekan
pertumbuhan
bakteri
patogen
dan
pembusuk. Keseimbangan populasi mikroba
didalam saluran pencernaan itik pedaging
mampu
mendukung
pertumbuhannya.
Fitobiotik mampu meningkatkan kegiatan
metabolisme dalam tubuh, sehingga
fitobiotik ini sangat potensial dimanfaatkan
sebagai aditif dalam pakan unggas (Riyadi,
2009).
Populasi bakteri asam laktat (BAL)
yang terdapat di usus halus itik pedaging
yang diberi perlakuan dengan penambahan
antibiotik
menggunakan
tetracycline
memiliki jumlah populasi yang terendah

(7,06±0,02 log cfu/ml) dibanding dengan
yang lainnya. Hal ini dikarenakan efek dari
antibiotik yang memiliki sifat membunuh
semua bakteri patogen dan non patogen.
Antibiotik adalah substansi yang dihasilkan
oleh suatu mikroorganisme yang dapat
membunuh atau menghambat pertumbuhan
mikroorganisme lain dalam konsentrasi yang
sangat rendah (Wiryosuhanto 1990). Salah
satu antibiotik yang sering digunakan adalah
golongan
tetracycline
yang
dapat
menghambat sintetis protein bakteri
(Istriyanti, 2006).
Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah
Populasi Bakteri Escherichia coli.
Dari Tabel 4 diketahui bahwa jumlah
populasi bakteri Escherichia coli dari yang
tertinggi sampai yang terendah yang
terdapat di usus halus itik pedaging yang
diberi perlakuan P0 (5,44±0,03); P2
(5,37±0,06); P3 (5,30±0,03); P4 (4,99±0,01);
dan P1 (4,72±0,03 log cfu/ml). Mengetahui
pengaruh penambahan jus jahe merah
bedasarkan level pemberian terhadap jumlah
populasi bakteri Escherichia coli dilakukan
sidik ragam.
Hasil sidik ragam menunjukan
bahwa pengaruh penambahan jus jahe merah
dalam berbagai level memberikan pengaruh
sangat berbeda nyata (P>0,01) terhadap
jumlah populasi bakteri Escherichia coli
yang ada pada usus halus itik pedaging.
Hasil sidik ragam dilanjutkan dengan Uji
Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui
perbedaan antar perlakuan dan diketahui
bahwa jumlah populasi bakteri Escherichia
coli terendah terdapat pada perlakuan P1
(4,72±0,03 log cfu/ml) dan tertinggi pada
perlakuan P0 (5,44±0,03 log cfu/ml) namun
6

P0 (5,44±0,03 log cfu/ml) dan P2 (5,37±0,06
log cfu/ml) tidak terjadi perbedaan notasi
diantara tiga perlakuan tersebut.
Populasi bakteri Escherichia coli
terendah terdapat pada perlakuan P4
(4,99±0,01 log cfu/ml) atau penambahan jus
jahe merah sebanyak 30 ml/kg pakan. Hal
ini menunjukan bahwa penambahan juice
jahe dengan level sebesar 30 ml/kg pakan
memberikan pengaruh terbaik dalam
menekan
jumlah
populasi
bakteri
Escherichia coli. Dari hasil pengamatan
yang telah dilakukan diperoleh bahwa
perlakuan P4 atau penambahan 30 ml jus
jahe merah/kg pakan mampu menurunkan
jumlah dari bakteri Escherichia coli
(4,99±0,01 log cfu/ml), tetapi pengaruh
penambahan jus jahe merah pada level
tersebut masih dibawah perlakuan P1 yang
merupakan
kontrol
positif
dengan
menggunakan antibiotik (tetracycline) 300
mg/kg pakan (4,72±0,03log cfu/ml).
Semakin tinggi level pemberian jus jahe
merah maka diperoleh hasil yang lebih
efektif untuk menekan jumlah populasi
bakteri Escherichia coli. Menurunnya
jumlah bakteri Escherichia coli yang diberi
perlakuan dengan penambahan jus jahe
merah dibanding dengan control negatif
tanpa perlakuan disebabkan karena adanya
pengaruh dari kondisi pH dari usus halus.
Penurunan
pH
dapat
menghambat
pertumbuhan dari bakteri patogen seperti
bakteri Escherichia coli karena bakteri
patogen cenderung tidak mampu bertahan
hidup dalam kondisi yang asam. Russell
(1992) berpendapat bahwa menurunkan pH
saluran
pencernaan
menyebabkan
Escherichia coli sulit bertahan. Jahe merah
dilaporkan memiliki pengaruh
yang

signifikan sebagai antimikroba bakteri
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan
Bacillus cereus (Sofia, 2007). Penurunan
jumlah populasi dari bakteri Escherichia
coli juga disebabkan karena senyawa
antibakteri yang berupa minyak atsiri.
Minyak atsiri kunyit bersifat bakteriostatik
terhadap Escherichia coli (Susilowati et al.,
1985).
Pengaruh Perlakuan Terhadap
Populasi Bakteri Salmonella sp.

Jumlah

Dari Tabel 4 diketahui bahwa jumlah
populasi bakteri Salmonella sp dari yang
tertinggi sampai yang terendah yang
terdapat di usus halus itik pedaging yang
diberi perlakuan P0
(4,63±0,02); P2
(4,45±0,02); P3 (4,14±0,02); P4 (3,57±0,04);
dan P1 (3,42±0,01 log cfu/ml). Mengetahui
pengaruh penambahan jus jahe merah
berdasarkan level pemberian terhadap
jumlah populasi bakteri Salmonella sp
dilakukan sidik ragam.
Hasil sidik ragam menunjukan
bahwa pengaruh penambahan jus jahe merah
dalam berbagai level memberikan pengaruh
sangat berbeda nyata (P>0,01) terhadap
jumlah populasi bakteri Salmonella sp yang
ada pada usus halus itik pedaging. Hasil
sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan’s untuk mengetahui
perbedaan antar perlakuan dan diketahui
bahwa jumlah populasi bakteri Salmonella sp
terendah terdapat pada perlakuan P1
(3,42±0,01 log cfu/ml) dan tertinggi pada
perlakuan P0 (4,63±0,02 log cfu/ml) dan
diantara semua level pemberian menunjukan
notasi yang berbeda. Populasi bakteri
Salmonella sp terendah dari perlakuan
menggunakan jus jahe merah terdapat pada
7

perlakuan P4 (3,57±0,04 log cfu/ml) atau
dengan penambahan jus jahe merah
sebanyak 30 ml/kg pakan. Hal ini
menujukkan bahwa penambahan jus jahe
merah dengan level sebesar 30 ml/kg pakan
memberikan hasil terbaik dalam menekan
jumlah populasi dari bakteri Salmonella sp.
Hasil pengamatan yang telah
dilakukan menunjukan bahwa penambahan
jus jahe merah dengan level 30 ml/kg pakan
mampu menurunkan jumlah dari bakteri
salmonella sp (3,57±0,04 log cfu/ml) yang
berada pada usus halus itik pedaging, tetapi
nilai tersebut masih dibawah perlakuan P1
atau atau dengan penambahan (tetracycline)
300 mg/kg pakan (3,42±0,01 log cfu/ml).
Semakin tinggi level penambahan jus jahe
merah diperoleh hasil yang lebih efektif
untuk menekan jumlah populasi bakteri
salmonella sp. Feed additive yang berupa
fitobiotik seperti jus jahe merah difungsikan
untuk menurunkan pH pada saluran
pencernaan sejalan dengan penurunan
jumlah bakteri patogen (Salmonella sp dan
Escherichia coli) serta dapat meningkatkan
bakteri non patogen (Bacillus sp dan
Lactobacillus sp) (Hayden,2000). Jahe
merah memiliki senyawa aktif antimikroba
yang dinamakan minyak atsiri. Dilaporkan
bahwa minyak atsiri dapat mengatasi infeksi
Salmonella typhimurium pada ayam
pedaging dengan menurunkan koloni bakteri
Salmonella typhimurium (Wiryawan et al.,
2005). Dilaporkan bahwa Minyak atsiri juga
bersifat anti inflamasi dan anti bakteri
(Achyad dan Rosyidah, 2000).

dan mampu menurunkan populasi dari
bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli
yang terdapat di usus halus itik pedaging
hibrida.
SARAN
Disarankan penggunaan jus jahe
merah sebagai feed additive pada level 30
ml/kg pakan untuk meningkatkan populasi
bakteri non patogen dan menurunkan
populasi bakteri patogen pada usus itik
pedaging hibrida.
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