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POTENSI   PROBIOTIK  DALAM MENINGKATKAN  KECERNAAN BAHAN 
KERING PADA AYAM PEDAGING

POTENTION  OF  PROBIOTIC ON  INCREASING DRY MATTER  
DIGESTIBILITY IN BROILER CHICKEN

Widya  Paramita L. * dan  M. Gandul Atik Y.**

ABSTRACT

The study used 24 broiler chicken Lohman strain were divided in to four 
groups,  each group containing six broilers.  Group I (P0) as a control without 
antibiotic and without probiotic .  Group II (P1) without antibiotic and was given 
probiotic  0,1% /day/chicken for ten days.  Group III (P2) without antibiotic and 
given probiotic  0,2%/day/chicken for ten days and group IV (P3) given 
antibiotic  0,2% /day/chicken for ten days and without probiotic.

Result of the experiment showed that treatment of probiotic 0,25% for 
ten days increased (P<0,01)  dry matter digestibility.

PENDAHULUAN

Kecernaan merupakan bagian zat pakan yang tidak diekskresikan 
dalam feses, atau merupakan hasil selisih antara zat pakan yang terkandung 
dalam pakan dan dikonsumsi dengan zat pakan yang terdapat dalam feses 
adalah zat-zat pakan yang dapat dicerna (Anggorodi, 1985, Tillman, dkk., 
1986).

Kecernaan pakan dapat ditingkatkan dengan penambahan berbagai 
jenis enzim-enzim pencernaan, sehingga efisiensi pemanfaatan pakan akan 
meningkat (Kompiang, 1993).  Selain penambahan enzim, telah juga banyak 
dinyatakan bahwa penambahan jenis mikroorganisme (probiotik) ke dalam 
pakan juga akan membantu pencernaan.

Mulder (1996) mendefinisikan probiotik sebagai kultur  mikroorganisme 
yang dapat berproliferasi di dalam saluran pencernaan induk semang sehingga 
menghasilkan suatu keseimbangan mikroflora. Probiotik tersebut terutama 
terdiri dari Lactobacilli, Streptococci, Bifidobacteria, Bacilli, dan Yeast.  

Penggunaan probiotik juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi 
penggunaan antibiotika dosis rendah yang umumnya digunakan untuk 
pencegahan suatu penyakit. Padahal penggunaan antibiotika dalam dosis 
pencegahan tersebut mempunyai efek negatif terhadap Lactobacilli yang 
merupakan bagian terbesar dari mikroflora aerobik saluran pencernaan dan 
bakteri penghasil asam laktat lain yang sangat rentan terhadap antibiotika 
(Mulder, 1996). 
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Pemakaian antibiotika dalam ransum ayam pedaging selama 10 hari 
mulai hari ke 28 , didasarkan pada program suatu perusahaan peternakan 
yang sering diterapkan oleh peternak di lapangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penggunaan probiotik 
terhadap kecernaan bahan kering pada ayam pedaging jantan.

METODE

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam 
pedaging jantan strain Lohman; pakan ayam MS 42 NCA (Mitra Sejati  42 Non 
Content Antibiotic produksi Ciomas); Probiotik yang mengandung Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus; 
antibiotika Enrofloxacin;  Formalin 47 %; Kalium Permanganat (KMNO4) dan 
larutan disinfektan.

Peralatan yang diperlukan meliputi kandang indukan dan kandang 
baterai dengan perlengkapannya, timbangan serta peralatan untuk analisis 
bahan kering.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 
Acak Lengkap.  Dua puluh empat ekor anak ayam pedaging jantan umur satu 
hari diadaptasikan dengan cara ditempatkan dalam kandang indukan selama 2 
minggu, setelah itu ayam diacak sesuai dengan perlakuan yang diberikan 
kemudian diletakkan dalam kandang baterai dan diadaptasikan selama 2 
minggu sehingga ayam mencapai umur 28 hari. Empat perlakuan yang 
diberikan sehingga masing-masing perlakuan mendapat enam ulangan.  
Perlakuan tersebut adalah: perlakuan I (P0) adalah kontrol tanpa pemberian 
antibiotika dan tanpa probiotik, perlakuan  II (P1) tanpa pemberian antibiotika 
dan pemberian probiotik dengan dosis 0,1%/ekor/hari selama 10 hari, 
perlakuan III (P2)  tanpa pemberian antibiotika dan pemberian probiotik dengan 
dosis 0,2%/ekor/hari selama 10 hari, perlakuan IV (P3) dengan pemberian 
antibiotika enrofloxacin dengan dosis 0,2%/ekor/hari selama 10 hari dan tanpa 
probiotik.  Pemberian melalui air minum.

Data yang terkumpul dianalisis dengan Analisis varian dan jika terdapat 
perbedaan dilanjutkan derngan uji Tukey ( Steel and Torrie, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel  1 menyajikan rata-rata kecernaan bahan kering dan simpangan 
baku  pada setiap kelompok perlakuan.  Pemberian probiotik 0,2 % ternyata 
memberikan efek pada peningkatan kecernaan bahan kering (P<0,01) .  Hasil 
uji Tukey memperlihatkan bahwa perlakuan P1 dan P3  tidak berbeda nyata 
dibanding kontrol.  Perlakuan P2 berbeda sangat nyata dengan kontrol, 
perlakuan P1 dan P3.
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Tabel 1.  Rata-rata dan  Simpangan Baku Kecernaan Bahan Kering pada 
Setiap Kelompok Perlakuan

Kelompok Perlakuan
Kecernaan Bahan Kering + 

Simpangan Baku

P0

P1

P2

P3

             65,497  b    +    0,718

             69,177  b    +    3,191

             72,313  a    +    2,778

             65,743  b    +    1,141

a, b: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01).

Perlakuan yang menghasilkan kecernaan bahan kering terbaik 
berturut-turut adalah pada pemberian probiotik 0,2%/ekor/hari selama 10 hari, 
pemberian probiotik 0,1 % /ekor/hari selama 10 hari  dan pemberian antibiotika 
0,2%/ekor/hari selama 10 hari.  Hal ini sesuai dengan pendapat Kompiang 
(1993) bahwa penambahan probiotik ke dalam pakan juga akan membantu 
pencernaan sehingga efisiensi pemanfaatan pakan akan meningkat.   
Kecernaan bahan kering pada unggas secara umum terutama ayam ras adalah 
sebesar 70-86% (Raharjo dan Farel, 1984 dan Kamal ,1986).

Menurut Tillman, dkk (1989) bahan kering terdiri dari bahan organik 
yaitu karbohidrat, protein, lemak dan vitamin serta bahan an organik yaitu 
mineral.  Kandungan bahan kering dalam suatu bahan pakan mempengaruhi 
nilai gizi.  Semakin tinggi kandungan bahan keringnya, maka nilai gizi bahan 
pakan tersebut semakin baik.  Dalam penelitian ini pemberian probiotik 
0,2%/ekor/hari pada pakan MS 42 NCA menghasilkan kecernaan bahan kering 
yang tertinggi.  Hal ini memberikan indikasi bahwa perlakuan probiotik pada 
pakan tersebut mempunyai nilai gizi terbaik dibanding perlakuan yang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: pemberian 
probiotik 0,2% /ekor/ hari selama 10 hari dapat meningkatkan kecernaan bahan 
kering.
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EXPLORASI BAKTERI DARI UTERUS SAPI INFERTIL
DI KOTAMADYA SURABAYA

THE BACTERIA EXPLORATION FROM INFERTIL UTERUS
OF DAIRY CATTLE IN SURABAYA

Ratih Ratnasari* dan Sri Chusniati*

ABSTRACT

The reproduction disturbance’s cases caused by bacterial infection 
were high.  The low efficiency of reproduction was often occurred. The purpose 
of this experiment was to know the bacteria in uterus of infertile dairy cattle.

Bacterial examination was done to isolate and identify the bacteria from 
20 samples of uterus fluid taken from the infertile dairy cattle.

From this experiment were found eight kinds of bacteria, ex.  
Staphylococcus sp., Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli. Klebsiella 
pneumoniae, Proteus sp., Salmonella sp., Enterobacter aerogenes and 
Yersinia enterocolitica.

PENDAHULUAN

Salah satu sebab rendahnya efisiensi reproduksi pada ternak adalah 
karena masih adanya gangguan reproduksi yang disebabkan infeksi bakteri. Di 
negara maju dapat mencapai 2-13 %.

Di Indonesia, dari 20,44 % kasus gangguan reproduksi pada sapi 
perah, 2-5 % diduga disebabkan oleh infeksi bakteri (Hardjopranjoto, 1992).

Pada dasarnya infeksi bakteri pada ternak yang dapat mengganggu 
atau menyerang alat reproduksi khususnya pada uterus dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu infeksi uterus oleh bakteri nonspesifik dan infeksi uterus oleh 
bakteri spesifik (Hafez, 1987).

Corynebacterium pyogenes merupakan bakteri yang paling sering 
menyebabkan infeksi uterus secara menetap. Bakteri nonspesifik yang lain 
yang dapat berada di dalam uterus dalam jumlah yang cukup besar adalah 
Streptococcus, Staphylococcus, E. coli dan Pseudomonas aeruginosa yang 
dapat menimbulkan peradangan uterus atau induk sapi menderita kawin ber-
ulang, artinya dikawinkan berulang kali tidak pernah bunting (Hardjopranjoto, 
1988).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri-bakteri yang terdapat 
pada uterus sapi perah yang mengalami infertilitas di beberapa peternakan 
sapi perah di Kotamadya Surabaya.
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METODE

Sampel penelitian berupa cairan uterus sapi perah sebanyak 20 ekor. 
Sampel diambil dari beberapa peternakan sapi perah di Kotamadya Surabaya.

Sampel diambil dari uterus sapi perah yang infertile. Sapi perah infertile 
diketahui dari induk sapi yang menderita kawin berulang, yaitu dikawinkan 
berulangkali tidak pernah menjadi bunting.

Masing-masing sample diisolasi bakterinya pada media Mac Conkey 
Agar, Serum Agar, Thiosulfat Citrat Bile Sucrose Agar dan Blood Agar. Setelah 
pemupukan, media-media tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 C 
(Jang et al., 1976). 20 buah media Blood Agar diinkubasi dalam suasana 
anaerob.

Identifikasi bakteri dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis dan uji 
biokimiawi terhadap masing-masing koloni yang tumbuh pada media isolasi. 
Parameter yang diamati adalah persentase bakteri yang berhasil diisolasi dan 
diidentifikasi dari sampel. Hasil pengamatan disajikan secara diskriptif dalam 
bentuk persentase (histogram).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi 8 jenis 
bakteri spesifik dan nonspesifik (Tabel 1).

Tabel 1.  Persentase Bakteri dari 20 Sampel Cairan Uterus Sapi Infertil

No Spesies Bakteri Frekuensi Persentase

1

2

3

4

5

6

7

8

Staphylococcus sp.

Vibrio parahaemolyticus

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus sp.

Salmonella sp.

Enterobacter aerogenes

Yersinia enterocolitica

4

4

12

4

4

4

6

6

20

20

60

20

20

20

30

30

Adanya Staphylococcus sp. dalam uterus, diduga melalui tangan 
petugas inseminasi buatan atau pertolongan distokia. Meisser et al.,(1984) 
berhasil mengisolasi Staphylococcus sp.dari uterus sapi normal dalam kondisi 
hewan lemah atau adanya luka-luka pada mukosa uterus. 

Escherichia coli ditemukan, diduga karena adanya kontamunasi tinja 
yang mengandung bakteri tersebut, mengingat letak anus berdekatan dengan 
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saluran kelamun. Bakteri ini merupakan flora normal saluran pencernaan 
hewan dan manusia (Singh et al., 1988).

Proteus sp. Pada sapi dapat menyebabkan mastitis dan endometritis 
(Bisping and Amtsmerg, 1988).

Adanya Salmonella sp. Pada sampel cairan uterus kemungkinan 
karena saluran genital sapi terkontaminasi oleh tinja sapi penderita 
Salmonellosis. Di Amerika dan Eropa Utara dilaporkan bahwa Salmonella 
Dublin dapat menyebabkan abortus. Abortus terjadi karena berhubungan 
dengan bentuk enterik dan septikemik penyakit (Gillespie and Timoney, 1981).

Pada sapi, Enterobacter aerogenes dapat menyebabkan abortus dan 
mastitis (Bisping and Amtsberg, 1988).

Pada penelitian ini, bakteri yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi 
termasuk bakteri nonspesifik. Secara normal bakteri nonspesifik tidak 
menyebabkan gangguan saluran reproduksi sapi betina, Tetapi bila ada luka-
luka, maka bakteri ini akan menjadi patogen dan menyebabkan keradangan, 
yaitu vaginitis, servisitis, maupun endometritis. Akibat infeksi bakteri-bakteri ini, 
sapi sudah beberapa kali dikawinkan tidak bunting juga. Adanya infeksi bakteri, 
tubuh hewan akan berusaha untuk mengeluarkan bakteri. Reaksi tersebut di 
antaranya adalah dihasilkannya eksudat yang umumnya ber pH rendah, 
temperatur lokal meningkat dan lebih buruk lagi bila terjadi indurasi jaringan, 
sehingga kondisi lokal tidak sesuai bagi ovum, spermatozoa maupun 
konseptus (Robert, 1971; Toelihere, 1981; Partodihardjo, 1987).

KESIMPULAN

Pemeriksaan bakteriologis terhadap 20 sampel cairan uterus sapi 
infertil, didapatkan 8 macam bakteri yaitu Staphylococcus sp. 20 %, Vibrio 
parahaemolyticus 20 %, Escherichia coli 60 %, Klebsiella pneumoniae 20 % 
Proteus sp. 20 %, Salmonella sp. 20 %, Enterobacter aerogenes 30 % dan 
Yersinia enterocolitica sebanyak 30 %.
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EFEK SULFAQUINOXALIN  TERHADAP KONSUMSI PAKAN  DAN 
PRODUKSI TELUR PADA AYAM PETELUR COKLAT 

JENIS LOCHMAN

THE EFFECT OF SULFAQUUINOXALINE ON THE FEED CONSUMPTION 
AND EGG PRODUCTION IN THE LOCHMAN  BROWN LAYER

Dewa Ketut Meles*

ABSTRACT

One hundred and eighty laying hen 7 to 8 month of age were divided in 
to 4 groups. Each groups consist 15 hen. The first group did not get any 
sulfaquinoxaline in its drinking water. The second group got 0,0424 
gram/hen/day of sulfaquinoxaline. The third group got 0.0848 gram/hen/day 
and the fourth group got 0,696 gram/hen/day. All of the treatment were carried 
out as long as 8 days. Each group of treatment  then divided  in 3 groups,
which consisted of 15 hen each and the later groups the feed consumption/ 
hen/day and egg production of the first group were measured one day before 
treatment, the second group were measured 5 days after, and the third group 
were 10 days after.

          The result showed that sulfaquinoxaline significantly decrease the feed 
consumption  and egg production (P<0,05).

PENDAHULUAN

Preparat sulfonamid khususnya sulfaquinoxalin sangat luas dipakai 
dalam bidang peternakan ayam untuk mencegah dan atau mengobati penyakit 
koksidiosis, penyakit yang menyerang saluran pencernaan seperti kolera ayam 
dan penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti snot atau coryza. 
Data yang diperoleh  sampai dengan tahun l995 terdapat sekitar 958 jenis merk 
dagang obat hewan yang beredar di pasaran Indonesia, di antaranya 69 jenis 
merk dagang tersebut adalah obat sulfa, hal ini menunjukkan penggunaan obat 
sulfa untuk kebutuhan bidang  peternakan sangat  diperlukan dalam rangka 
meningkatkan laju pertumbuhan peternakan  khususnya dalam  peningkatan 
produksi telur dan daging ayam. Seperti halnya dengan obat antimikroba 
lainnya, obat sulfa adalah termasuk obat keras, oleh karenanya sangat 
diperlukan adanya pengaturan dan pengawasannya yang lebih ketat baik 
dalam distribusinya maupun dalam pemakainnya langsung pada para peternak. 
Pengaturan dan pengawasan tersebut dimasudkan untuk meniadakan efek 
negatif atau meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. Untuk itu diperlu-
kan informasi yang lengkap dan menyeluruh yang berhubungan dengan 
distribusi obat ke pasaran, sehingga tujuan penggunaan obat sesuai dengan 
yang dikehendaki serta keamanan dapat terjamin. 
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Sejak  mulai ditemukannya preparat sulfonamid sampai saat ini masih 
digunakan  baik untuk terapi maupun untuk pencegahan penyakit. Bahkan saat 
ini terdapat kecendrungan kembali penggunan obat-obat sulfonamid tersebut 
mengingat banyaknya resistensi kuman terhadap pemakaian antibiotika. Suatu 
penelitian menyebutkan bahwa sulfonamid dapat menyebabkan penurunan 
terhadap tebal kulit telur yang dihasilkan (Meles,1988). Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap penurunan daya tetas telur yang akan ditetaskan selain 
itu dengan terjadinya penurunan tebal kulit telur yang dihasilkan akan 
menyebabkan telur menjadi lebih cepat busuk. Hal ini akan sangat berdampak 
terhadap kerugian yang diderita oleh perusahan pembibitan maupun peternak 
komersial.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh sulfaquinoxalin 
terhadap konsumsi pakan dan produksi telur pada ayam petelur

METODE

Dalam penelitian ini digunakan 180 ekor ayam petelur jenis Lochman 
yang  yang telah berproduksi optimal  yakni berumur antara 7-8 bulan.  Ayam-
ayam tersebut dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 
45 ekor yaitu kelompok 1 ke dalam air minumnya tidak dicampurkan sulfa-
quinoxalin; Kelompok 2 ke dalam airminumnya diberi sulfaquinoxalin 0,0424 
gram/ekor/hari; Kelompok 3 diberi sulfaquinoxalin  0,0848 gram/ekor/hari; dan 
kelompok 4 diberikan sulfaquinoxalin 0,l696 gram/ekor/hari. Penelitian 
dilakukan selama 8 hari. 

Masing-masing kelompok  dibagi lagi  menjadi 3 perlakuan sehingga 
tiap-tiap perlakuan terdiri dari 15 ekor. Perlakuan tersebut adalah : perlakuan 1 
dihitung jumlah pakan yang dikomsumsi per hari pada saat  satu hari sebelum 
percobaan dimulai. Perlakuan 2 dihitung jumlah pakan yang dikonsumsi per 
hari 5 hari masa perlakuan; dan Perlakuan 3 . dihitung jumalh pakan yang 
dikomsumsi per hari paa saat 10 hari masa perlakuan..

Pengukuran jumlah pakan yang dikomsi per hari oleh setiap ekor ayam 
dihitung  dengan menimbang sejumlah pakan yang diberikan per ekor per hari 
(dalam gram) dikurangi dengan dengan jumlah pakan yang tersisa per ekor per 
hari.  Sedangkan produksi telur dihitung dari jumlah produksi telur selama 
masa perlakuan  yakni 10 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rata-rata pengukuran jumlah pakan yang dikonsumsi perhari 
pada penelitian satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil pengukuran konsumsi pakan pada P1 (kelompok kontrol) antara 
satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan ternyata tidak 
terdapat perbedaan (P>0.05). Pada ayam petelur yang berumur antara 7-8 
bulan konsumsi pakan berkisar antara  110 - 120 gram  per hari (Meles, 1988;
Meles,1996).  Pada penelitian ini konsumsi pakan rata-rata pada kelompok 
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kontrol  masih menunjukkan konsumsi pakan dalam batas yang normal yaitu 
112-115 gram/ekor/hari.  

Tabel 1.  Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari dan Produksi Telur Selama 10 
Hari pada Berbagai Waktu dan Dosis   Sulfaquinoxalin

Perlakuan Kelompok
Rata-rata konsumsi      

Pakan (gram) (X   SD)
Produksi telur dalam 10 hari  

(butir) X   SD)

1 hari sebelum        P1 114.53      0.99 8,60    0,51

    perlakuan   P2 107.80    12.14 8,73    0,46

P3 108.60    11.43 8,67    0,74

P4 112.20      7.0 8,53    0.74

5 hari masa                P1 111.87      8.09 8,27    0.70

    perlakuan P2 96.67    10.11 6.07    0.47

P3 74.53    23.19 6.27    0.65

P4 57.64    19.84 6.00    0.47

10 hari masa              P1 112.47      9.00 8.73    0.59

     perlakuan P2 98.89      6.94 4.44    0.52

P3 86.39    27.12 4.33    0.51

P4 74.45    36.79 Tidak bertelur

Jumlah pakan yang dikonsumsi pada penelitian 1 hari sebelum masa 
masa  perlakuan  berbeda nyata dengan  5 hari perlakuan dan 10 hari masa 
perlakuan  (P< 0,05) ,  sedangkan jumlah pakan yang dikonsumsi pada ayam 
dalam 5 hari masa perlakuan tidak berbeda nyata dengan 10 hari perlakuan ( 
P>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Sulfaquinoxalin  berpengaruh 
terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi per hari oleh tiap ekor ayam, tetapi 
lamanya waktu pemberian tidak berpengaruh terhadap jumlah pakan yang 
dikonsumsi. Pengaruh perbedaan dosis sulfaquinoxalin yang diberikan antara 
kelompok 1 (kontrol) dengan kelompok 2, 3 dan 4 menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P<0,05).  Demikian pula halnya antara kelompok 2 dengan 
kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata  (P< 0.05); dan antara 
kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05). Hal ini 
menunjukkan bahwa makin besar dosis sulfaquinoxalin yang diberikan maka 
makin rendah  jumlah pakan yang dikonsumsi oleh tiap ekor ayam. 

Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pada pemberian sulfa 
quinoxalin menyebabkan penurunan produksi telur, hal ini terlihat pada 
penelitian ini bahwa produksi ini pada penelitian 1 hari sebelum masa 
perlakuan berbeda nyata pada 5 hari dan 10 hari masa perlakuan (P<0.05). 
Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi dan produksi telur melibatkan 
suatu mekanis yang sangat kompleks. Sulfa quinoxalin diketahui mengadakan 
antagonis kompetitif dengan para amino benzoic acid (PABA) . Ayam sangat  
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esensial membutuhkan PABA untuk pertumbuhan  dan untuk berproduksi telur  
seperti halnya mikroorganisme tertentu membutuhkan PABA untuk pertum-
buhannya. Telah diketahui PABA berperan dalam sintesis asam folat. Didalam 
tubuh asam folat  berfungsi sebagai ko-enzim  untuk sintesis purin,timin dan 
beberapa asam amino esensial seperti metionin, serin,treonin,leusin,histidin 
dan lisin (Brander dan Pugh, 1994).  Selain  itu  asam folat  merupakan bagian 
dari molekul vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme purin  dan asam 
amino.  Adanya defisiensi folat berakibat terjadinya  gangguan dalam sintesis, 
purin,timin  dan asam amino esensial yang berakibat gangguan dalam sintesis 
DNA dan RNA. Sehingga fungsi tubuh yang berkaitan  dengan fungsi DNA dan 
RNA  menjadi terganggu seperti proses pembelahan sel, maturasi sel  
termasuk  gangguan dalam funsi normal sel didalam tubuh.  Selain itu 
Sulfaquinoxalin diketahui menghambat ambilan (up take) kalsium di 
hipotalamus. Sulfaquinoxalin juga secara langsung mengahambat penyerapan 
kalsium dari usus melalui mekanisme  gangguan dalam pembentukan protein 
pengikat kalsium dan kalsium ATP-ase epitel usus. Dengan turunnya kadar 
kalsium di hopotalamus terutama pasa inti hipotalamus ventromedial yang 
merupakan pusat kenyang yang selanjutnya akan menghambat untuk 
mengkonsumsi pakan yang tersedia. 

KESIMPULAN

Pemberian sulfa quinoxalin dalam dosis 0,0424 gran/ekor/hari ; 0,0848 
gram/ekor/hari dan 0,1696 gram/ekor/hari dalam waktu 5 - 10 hari  pada ayam 
yang sedang bertelur dapat menyebabkan penurunan  konsumsi pakan dan 
produksi telur.
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RESIDU ZINC BACITRACIN DALAM  DAGING, HATI DAN GINJAL AYAM     
YANG DIBERI FEED ADDITIVE ZINC BACITRACIN SELAMA 6 MINGGU

ZINC BACITRACIN RESIDUE IN MEAT, LIVER AND KIDNEY OF CHICKENS
WHICH GIVEN FEED ADDITIVE FOR 6 WEEKS 

Sri Chusniati*

ABSTRACT

Antibiotic as a feed additive has been used in agroindustries for growth 
stimulant. The use of antibiotic continuously can cause residue in chicken body. 
The aim of this research was to analyze the antibiotic (Zinc bacitracin) residue 
in some organ of chicken and to determine the withdrawal time of those 
antibiotic from the body of chicken.

A total of 45 Day Old Chick (DOC) of Hubbard broilers were used as 
samples. Control group consisted of 5 chicks, treated group were fed with 75 
ppm. Zinc bacitracin (40 chick) for six weeks.  The samples were examined by 
spectrophotometer in meat, liver and kidney to calculate the antibiotic residue.

The result of the experiment showed that Zinc bacitracin residue were 
0,019 mg/kg in meat, 0,015 mg/kg in liver and 0,013 mg/kg in kidney. These 
residue did not exceed the permitted standard of Rancangan Standarisasi 
Nasional Indonesia (RSNI) 1996. 

PENDAHULUAN

Pemakaian antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dapat menimbul-
kan efek samping, antara lain residu pada produk akhir hasil ternak yang 
berupa telur, daging dan susu (Anonimus, 1994). Indrawani (1987) dalam 
penelitiannya menyatakan, pemberian feed additive Oksitetrasiklin dan 
Spiramycin selama 8 minggu akan meninggalkan  residu  di  dalam  hati  dan  
daging  ayam  yang   lebih besar dibanding dengan jika pemberian feed 
additive hanya 4 minggu.

Residu antibiotik bila termakan konsumen dapat menimbulkan reaksi 
alergi dan keracunan serta perkembangan kuman yang resisten terhadap 
antibiotik (Kusumaningsih, dkk., 1996). Antibiotik di dalam tubuh ayam akan 
dimetabolisir  dan diekskresi keluar tubuh, sehingga bila dilakukan penghentian 
pemberian antibiotik sebagai feed additive, maka kadar residu di dalam 
jaringan tubuh ayam diharapkan akan menurun.

Pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan perlu diperhatikan 
waktu hentinya pemberian antibiotik tersebut, yaitu jarak antara pemberian 
antibiotik terakhir sampai dengan produk ternak tersebut (daging, telur dan 
susu) boleh dikonsumsi manusia (Kusumaningsih, dkk., 1996). 


* Lab. Bakteriologi dan Mikologi FKH Unair
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Bacitracin terutama bersifat bakterisidal terhadap kuman Gram positip, 
termasuk Staphyllococcus resisten Penicillin. Bacitracin dikatakan tidak mudah 
menimbulkan hipersensitifitas (Brooks et al., 1996). Setelah pemberian 
Bacitracin pada hewan secara parenteral, Bacitracin akan ditemukan di dalam 
urine, ginjal, darah, empedu, paru-paru, sumsum tulang , kulit, otot, otot 
jantung, hati, limpa, cairan cerebrospinal dan otak (Wilson dan Schild, 1961). 
Penggunaan Bacitracin di dalam pakan ternak terutama ternak babi dan ayam 
adalah dalam bentuk Zinc bacitracin (Burger, 1960; Foye, 1974).

Peneraan residu antibiotik pada produk akhir ternak dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, antara lain secara tidak langsung (dilusi sensitivitas 
kuman) dengan bantuan spektrofotometer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya residu Zinc bacitracin
serta waktu hilangnya residu antibiotik tersebut dari tubuh ayam yang telah 
diberi feed additive Zinc bacitracin selama 6 minggu.

METODE

Pada penelitian ini digunakan anak ayam broiler jantan jenis Hubbard 
umur 1 hari sebanyak 45 ekor. Seluruh ayam dibagi secara acak yang terdiri 
dari 5 ekor ayam kelompok kontrol dan 40 ekor ayam kelompok perlakuan. 
Kelompok kontrol diberi ransum basal, kelompok ayam perlakuan diberi 
ransum basal yang dicampur dengan Zinc bacitracin 75 ppm. Kedua kelompok 
ayam dipelihara selama 6 minggu dengan pemberian pakan dan minum secara 
ad libitum. Setelah 6 minggu, pakan untuk semua ayam hanya terdiri dari 
ransum basal.

Masing-masing kelompok ayam dipotong 5 ekor setiap hari mulai hari 
ke-0 pengamatan sampai dengan hari ke-7 untuk diperiksa daging, hati dan 
ginjalnya terhadap adanya residu Zinc bacitracin.

         Kurva baku antibiotik Zinc bacitracin murni dibuat dengan konsentrasi 
mulai 0 ug, 0,05 ug, 0,10 ug, 0,15 ug, 0,20 ug, dan seterusnya sampai 0,75 ug  
per mililiter buffer fosfat. Masing-masing konsentrasi antibiotik murni ditambah 
biakan kuman Staphylococcus aureus ATCC 6538P di dalam media BHI (Brain 
Heart Infusion) cair setara Mac Farland 0,5 sama banyak, divortex dan 
diinkubasi pada suhu 370 C selama 24 jam. Hambatan pertumbuhan kuman 
oleh masing-masing konsentrasi antibiotik diukur dengan spektrofotometer 
pada panjang gelombang 540 nm (Iritani et al., 1976). Hasil nilai transmittance 
dan konsentrasi antibiotik selanjutnya digunakan untuk membuat kurva 
antibiotik murni (Kingscote, 1989).

Sampel yang diduga mengandung residu antibiotik (daging, hati dan 
ginjal) masing-masing ditimbang 10 g dan digerus secara aseptis. Ekstraksi 
antibiotik Zinc bacitracin dari sampel menggunakan metanol asam 20 ml pada 
pH 6. Larutan dibiarkan semalam pada suhu 80 C, kemudian disentrifus 2000  g 
selama 15 menit. Supernatan dikonsentrasikan sampai kering di dalam 
inkubator (42C), lalu diresuspensi dengan 2 ml buffer fosfat pH 6 (Cracken 
dan O` Brien, 1976). Larutan sampel tersebut ditambah biakan kuman 
Staphylococcus aureus ATCC 6538P dalam media BHI cair setara  Mac 



15

Farland 0,5 sama banyak. Campuran tersebut dihomogenisasi dengan vortex 
dan diinkubasi pada suhu 37C selama 24 jam.

Hambatan pertumbuhan kuman oleh antibiotik di dalam sampel diukur 
dengan spektrofotometer (Spectronic 20 Bausch and Lomb) pada panjang 
gelombang 540 nm (Iritani, et al., 1976). Nilai transmittance larutan sampel 
pada spektrofotometer dibandingkan dengan kurva baku antibiotik murni, 
sehingga kandungan residu antibiotik sampel diketahui.

Rancangan penelitian adalah The Post Test Only and Control Group 
Design. Pengolahan data dilakukan dengan analisis Varian, dan dilanjutkan 
dengan uji Scheeffe pada derajad kemaknaan 5%. Penentuan waktu hilangnya 
residu dari tubuh ayam dengan uji analisis regresi sederhana (Sudjana, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian tentang pemberian feed additive Zinc 
bacitracin pada ayam selama 6 minggu, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Residu Zinc bacitracin pada Daging, Hati dan Ginjal (ug/10g)

Hari Pemotongan Daging Hati Ginjal

0 0,191  0,129 0,150  0,106 0,135  0,093

1 0,137  0,099 0,047  0,088 0,086  0,075

2 0,084  0,047 0,129  0,072 0,076  0,071

3 0,094  0,060 0,109  0,076 0,059  0,048

4 0,074  0,096 0,047  0,061 0,092  0,080

5 0,096  0,120 0,092  0,063 0,063  0,085

6 0,045  0,066 0,084  0,101 0,086  0,081

7 0,076  0,080 0,070  0,091 0,082  0,046

Pada pemotongan hari ke-0 residu antibiotik Zinc bacitracin di dalam 
daging 0,019 mg/kg, di dalam hati 0,015 mg/kg dan di dalam ginjal 0,014 
mg/kg.  Residu ini masih memenuhi standar yang diizinkan yaitu untuk 
antibiotik Zinc bacitracin 0,5 mg/kg (Anonimus, 1996).

Residu Zinc bacitracin di dalam daging, hati dan ginjal tidak berbeda 
nyata (p > 0,05). Meskipun penyerapan Zinc bacitracin melalui usus 
kecil/kurang baik, tapi Zinc bacitracin didistribusi ke seluruh tubuh dengan baik. 
Zinc bacitracin akan diekskresikan mulai hari ke-2 setelah pemberian feed 
additive Zinc bacitracin (Anonimus, 1990). 

Setelah dianalisis dengan metode regresi, terlihat bahwa semakin lama 
penundaan waktu pemotongan ayam, maka jumlah residu antibiotik Zinc 
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bacitracin yang teramati juga semakin kecil. Hasil analisis secara regresi residu 
Zinc bacitracin ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut: Residu Zinc 
bacitracin dalam daging Y = (0,155±0,022)-(0,016±0,004) X, dalam hati                   
Y = (0,124±0,021)-(0,010±0,004)X dan ginjal Y = (0,111±0,018)-(0,009±0,004)X. 

Dari persamaan regresi diketahui bahwa residu Zinc bacitracin akan 
menjadi nol pada hari ke 13 setelah penghentian pemberian Zinc bacitracin. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut : untuk 
mengetahui hilangnya residu dari tubuh ayam, maka diasumsikan Y = 0, 
sehingga didapatkan nilai X pada daging sebesar 9,688 hari, X pada hati 
sebesar 12,4 hari dan X pada ginjal sebesar 12,333 hari.

Untuk menghindari adanya residu antibiotik akibat pemberian feed 
additive Zinc bacitracin pada ayam, maka harus dilakukan penghentian 
pemberian feed additive sebelum ayam dipotong atau penundaan waktu 
pemotongan ayam. Pemberian feed additive Zinc bacitracin pada ayam 
sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong, sehingga ayam yang 
dikonsumsi bebas dari residu antibiotik Zinc bacitracin. 

Keterangan : X = Waktu (hari) pemotongan, Y = Jumlah residu antibiotik

Gambar 1.  Hubungan antara konsentrasi residu Zinc bacitracin di dalam 
10 gram daging, Hati, dan ginjal dengan lama penghentian 
pemberian feed additive.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan      

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pengamatan hari ke-0, residu antibiotik Zinc bacitracin pada ayam 
percobaan masih lebih kecil dibanding standar yang diizinkan. Residu di 
dalam daging 0,019 mg/kg, di dalam hati 0,015 mg/kg dan di dalam ginjal 
0,014 mg/kg. Standar yang diizinkan adalah 0,5 mg/kg.

2. Residu antibiotik Zinc bacitracin diprediksikan akan hilang dari tubuh ayam 
pada hari ke-13 setelah pemberian feed additive Zinc bacitracin dihentikan.             

Saran

1. Berdasarkan ketetapan RSNI 1996, ayam yang diberi feed additive Zinc 
bacitracin  selama 6 minggu masih layak untuk dikonsumsi.

2. Untuk menghindari adanya residu antibiotik Zinc bacitracin, pemberian feed 
additive Zinc bacitracin sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam 
dipotong.
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POTENSI   PROBIOTIK  DALAM MENINGKATKAN  KECERNAAN BAHAN KERING PADA AYAM PEDAGING


POTENTION  OF  PROBIOTIC ON  INCREASING DRY MATTER  DIGESTIBILITY IN BROILER CHICKEN


Widya  Paramita L. * dan  M. Gandul Atik Y.**


ABSTRACT


The study used 24 broiler chicken Lohman strain were divided in to four groups,  each group containing six broilers.  Group I (P0) as a control without antibiotic and without probiotic .  Group II (P1) without antibiotic and was given probiotic  0,1% /day/chicken for ten days.  Group III (P2) without antibiotic and given probiotic  0,2%/day/chicken for ten days and group IV (P3) given antibiotic  0,2% /day/chicken for ten days and without probiotic.


Result of the experiment showed that treatment of probiotic 0,25% for ten days increased (P<0,01)  dry matter digestibility.


PENDAHULUAN


Kecernaan merupakan bagian zat pakan yang tidak diekskresikan dalam feses, atau merupakan hasil selisih antara zat pakan yang terkandung dalam pakan dan dikonsumsi dengan zat pakan yang terdapat dalam feses adalah zat-zat pakan yang dapat dicerna (Anggorodi, 1985, Tillman, dkk., 1986).


Kecernaan pakan dapat ditingkatkan dengan penambahan berbagai jenis enzim-enzim pencernaan, sehingga efisiensi pemanfaatan pakan akan meningkat (Kompiang, 1993).  Selain penambahan enzim, telah juga banyak dinyatakan bahwa penambahan jenis mikroorganisme (probiotik) ke dalam pakan juga akan membantu pencernaan.


Mulder (1996) mendefinisikan probiotik sebagai kultur  mikroorganisme yang dapat berproliferasi di dalam saluran pencernaan induk semang sehingga menghasilkan suatu keseimbangan mikroflora. Probiotik tersebut terutama terdiri dari  Lactobacilli, Streptococci, Bifidobacteria, Bacilli, dan Yeast.  

Penggunaan probiotik juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi penggunaan antibiotika dosis rendah yang umumnya digunakan untuk pencegahan suatu penyakit. Padahal penggunaan antibiotika dalam dosis pencegahan tersebut mempunyai efek negatif terhadap Lactobacilli yang merupakan bagian terbesar dari mikroflora aerobik saluran pencernaan dan bakteri penghasil asam laktat lain yang sangat rentan terhadap antibiotika (Mulder, 1996). 


(((((((((((((((((
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Pemakaian antibiotika dalam ransum ayam pedaging selama 10 hari mulai hari ke 28 , didasarkan pada program suatu perusahaan peternakan yang sering diterapkan oleh peternak di lapangan. 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penggunaan probiotik terhadap kecernaan bahan kering pada ayam pedaging jantan.


METODE


Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam pedaging jantan strain Lohman; pakan ayam MS 42 NCA (Mitra Sejati  42 Non Content Antibiotic produksi Ciomas); Probiotik yang mengandung  Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus; antibiotika Enrofloxacin;  Formalin 47 %; Kalium Permanganat (KMNO4) dan larutan disinfektan.


Peralatan yang diperlukan meliputi kandang indukan dan kandang baterai dengan perlengkapannya, timbangan serta peralatan untuk analisis bahan kering.


Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap.  Dua puluh empat ekor anak ayam pedaging jantan umur satu hari diadaptasikan dengan cara ditempatkan dalam kandang indukan selama 2 minggu, setelah itu ayam diacak sesuai dengan perlakuan yang diberikan kemudian diletakkan dalam kandang baterai dan diadaptasikan selama 2 minggu sehingga ayam mencapai umur 28 hari. Empat perlakuan yang diberikan sehingga masing-masing perlakuan mendapat enam ulangan.  Perlakuan tersebut adalah: perlakuan I (P0) adalah kontrol tanpa pemberian antibiotika dan tanpa probiotik, perlakuan  II (P1) tanpa pemberian antibiotika dan pemberian probiotik dengan dosis 0,1%/ekor/hari selama 10 hari, perlakuan III (P2)  tanpa pemberian antibiotika dan pemberian probiotik dengan dosis 0,2%/ekor/hari selama 10 hari, perlakuan IV (P3) dengan pemberian antibiotika enrofloxacin dengan dosis 0,2%/ekor/hari selama 10 hari dan tanpa probiotik.  Pemberian melalui air minum.


Data yang terkumpul dianalisis dengan Analisis varian dan jika terdapat perbedaan dilanjutkan derngan uji Tukey ( Steel and Torrie, 1991).


HASIL DAN PEMBAHASAN


Tabel  1 menyajikan rata-rata kecernaan bahan kering dan simpangan baku  pada setiap kelompok perlakuan.  Pemberian probiotik 0,2 % ternyata memberikan efek pada peningkatan kecernaan bahan kering (P<0,01) .  Hasil uji Tukey memperlihatkan bahwa perlakuan P1 dan P3  tidak berbeda nyata dibanding kontrol.  Perlakuan P2 berbeda sangat nyata dengan kontrol, perlakuan P1 dan P3.


Tabel 1.  Rata-rata dan  Simpangan Baku Kecernaan Bahan Kering pada Setiap Kelompok Perlakuan


		Kelompok Perlakuan

		Kecernaan Bahan Kering + Simpangan Baku



		P0


P1


P2


P3

		             65,497  b     +    0,718


             69,177  b    +    3,191


             72,313  a    +    2,778


             65,743  b    +    1,141





 a, b: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).


Perlakuan yang menghasilkan kecernaan bahan kering terbaik berturut-turut adalah pada pemberian probiotik 0,2%/ekor/hari selama 10 hari, pemberian probiotik 0,1 % /ekor/hari selama 10 hari  dan pemberian antibiotika 0,2%/ekor/hari selama 10 hari.  Hal ini sesuai dengan pendapat Kompiang (1993) bahwa penambahan probiotik ke dalam pakan juga akan membantu pencernaan sehingga efisiensi pemanfaatan pakan akan meningkat.   Kecernaan bahan kering pada unggas secara umum terutama ayam ras adalah sebesar 70-86% (Raharjo dan Farel, 1984 dan Kamal ,1986).


Menurut Tillman, dkk (1989) bahan kering terdiri dari bahan organik yaitu karbohidrat, protein, lemak dan vitamin serta bahan an organik yaitu mineral.  Kandungan bahan kering dalam suatu bahan pakan mempengaruhi nilai gizi.  Semakin tinggi kandungan bahan keringnya, maka nilai gizi bahan pakan tersebut semakin baik.  Dalam penelitian ini pemberian probiotik 0,2%/ekor/hari pada pakan MS 42 NCA menghasilkan kecernaan bahan kering yang tertinggi.  Hal ini memberikan indikasi bahwa perlakuan probiotik pada pakan tersebut mempunyai nilai gizi terbaik dibanding perlakuan yang lain.


KESIMPULAN


Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: pemberian probiotik 0,2% /ekor/ hari selama 10 hari dapat meningkatkan kecernaan bahan kering.
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EXPLORASI BAKTERI DARI UTERUS SAPI INFERTIL


DI KOTAMADYA SURABAYA


THE BACTERIA EXPLORATION FROM INFERTIL UTERUS


OF DAIRY CATTLE IN SURABAYA


Ratih Ratnasari* dan Sri Chusniati*


ABSTRACT


The reproduction disturbance’s cases caused by bacterial infection were high.  The low efficiency of reproduction was often occurred. The purpose of this experiment was to know the bacteria in uterus of infertile dairy cattle.


Bacterial examination was done to isolate and identify the bacteria from 20 samples of uterus fluid taken from the infertile dairy cattle.


From this experiment were found eight kinds of bacteria, ex.  Staphylococcus sp., Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli. Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Salmonella sp., Enterobacter aerogenes and Yersinia enterocolitica.


PENDAHULUAN


Salah satu sebab rendahnya efisiensi reproduksi pada ternak adalah karena masih adanya gangguan reproduksi yang disebabkan infeksi bakteri. Di negara maju dapat mencapai 2-13 %.


Di Indonesia, dari 20,44 % kasus gangguan reproduksi pada sapi perah, 2-5 % diduga disebabkan oleh infeksi bakteri (Hardjopranjoto, 1992).


Pada dasarnya infeksi bakteri pada ternak yang dapat mengganggu atau menyerang alat reproduksi khususnya pada uterus dibagi menjadi 2 kelompok yaitu infeksi uterus oleh bakteri nonspesifik dan infeksi uterus oleh bakteri spesifik (Hafez, 1987).


Corynebacterium pyogenes merupakan bakteri yang paling sering menyebabkan infeksi uterus secara menetap. Bakteri nonspesifik yang lain yang dapat berada di dalam uterus dalam jumlah yang cukup besar adalah Streptococcus, Staphylococcus, E. coli dan Pseudomonas aeruginosa yang dapat menimbulkan peradangan uterus atau induk sapi menderita kawin berulang, artinya dikawinkan berulang kali tidak pernah bunting (Hardjopranjoto, 1988).


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri-bakteri yang terdapat pada uterus sapi perah yang mengalami infertilitas di beberapa peternakan sapi perah di Kotamadya Surabaya.


(((((((((((((((((((((

* Lab. Bateriologi Dan Mikologi FKH Unair


METODE


Sampel penelitian berupa cairan uterus sapi perah sebanyak 20 ekor. Sampel diambil dari beberapa peternakan sapi perah di Kotamadya Surabaya.


Sampel diambil dari uterus sapi perah yang infertile. Sapi perah infertile diketahui dari induk sapi yang menderita kawin berulang, yaitu dikawinkan berulangkali tidak pernah menjadi bunting.


Masing-masing sample diisolasi bakterinya pada media Mac Conkey Agar, Serum Agar, Thiosulfat Citrat Bile Sucrose Agar dan Blood Agar. Setelah pemupukan, media-media tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 C (Jang et al., 1976). 20 buah media Blood Agar diinkubasi dalam suasana anaerob.


Identifikasi bakteri dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis dan uji biokimiawi terhadap masing-masing koloni yang tumbuh pada media isolasi. Parameter yang diamati adalah persentase bakteri yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari sampel. Hasil pengamatan disajikan secara diskriptif dalam bentuk persentase (histogram).


HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi 8 jenis bakteri spesifik dan nonspesifik (Tabel 1).


Tabel 1.  Persentase Bakteri dari 20 Sampel Cairan Uterus Sapi Infertil


		No

		Spesies Bakteri

		Frekuensi

		Persentase



		1


2


3


4


5


6


7


8

		Staphylococcus sp.


Vibrio parahaemolyticus


Escherichia coli


Klebsiella pneumoniae


Proteus sp.


Salmonella sp.


Enterobacter aerogenes


Yersinia enterocolitica

		4


4


12


4


4


4


6


6

		20


20


60


20


20


20


30


30






Adanya Staphylococcus sp. dalam uterus, diduga melalui tangan petugas inseminasi buatan atau pertolongan distokia. Meisser et al.,(1984) berhasil mengisolasi Staphylococcus sp.dari uterus sapi normal dalam kondisi hewan lemah atau adanya luka-luka pada mukosa uterus. 



Escherichia coli ditemukan, diduga karena adanya kontamunasi tinja yang mengandung bakteri tersebut, mengingat letak anus berdekatan dengan saluran kelamun. Bakteri ini merupakan flora normal saluran pencernaan hewan dan manusia (Singh et al., 1988).



Proteus sp. Pada sapi dapat menyebabkan mastitis dan endometritis (Bisping and Amtsmerg, 1988).



Adanya Salmonella sp. Pada sampel cairan uterus kemungkinan karena saluran genital sapi terkontaminasi oleh tinja sapi penderita Salmonellosis. Di Amerika dan Eropa Utara dilaporkan bahwa Salmonella Dublin dapat menyebabkan abortus. Abortus terjadi karena berhubungan dengan bentuk enterik dan septikemik penyakit (Gillespie and Timoney, 1981).



Pada sapi, Enterobacter aerogenes dapat menyebabkan abortus dan mastitis (Bisping and Amtsberg, 1988).



Pada penelitian ini, bakteri yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi termasuk bakteri nonspesifik. Secara normal bakteri nonspesifik tidak menyebabkan gangguan saluran reproduksi sapi betina, Tetapi bila ada luka-luka, maka bakteri ini akan menjadi patogen dan menyebabkan keradangan, yaitu vaginitis, servisitis, maupun endometritis. Akibat infeksi bakteri-bakteri ini, sapi sudah beberapa kali dikawinkan tidak bunting juga. Adanya infeksi bakteri, tubuh hewan akan berusaha untuk mengeluarkan bakteri. Reaksi tersebut di antaranya adalah dihasilkannya eksudat yang umumnya ber pH rendah, temperatur lokal meningkat dan lebih buruk lagi bila terjadi indurasi jaringan, sehingga kondisi lokal tidak sesuai bagi ovum, spermatozoa maupun konseptus (Robert, 1971; Toelihere, 1981; Partodihardjo, 1987).


KESIMPULAN



Pemeriksaan bakteriologis terhadap 20 sampel cairan uterus sapi infertil, didapatkan 8 macam bakteri yaitu Staphylococcus sp. 20 %, Vibrio parahaemolyticus 20 %, Escherichia coli 60 %, Klebsiella pneumoniae 20 % Proteus sp. 20 %, Salmonella sp. 20 %, Enterobacter aerogenes 30 % dan Yersinia enterocolitica sebanyak 30 %.


DAFTAR PUSTAKA


Bisping, W. and G.Amtsberg. 1988. Colour Atlas for The Diagnosis of Bacterial Pathogens in Animals. Verlag Paul Parey. Berlin, Hamburg.


Gillespie, J.W. and J.E. Timoney. 1981. Hagan and Bruner’s Infectious Disease of Domestic Animals. Cornell University Press. Ithaca and London.


Hafez, E.S.E. 1987. Reproduction in Farm Animal. Lea and Febiger. Philadelphia.


Hardjopranyoto, S. 1992. Ilmu Kemajiran pada Ternak. Fakultas Kedokteran Hewan Unair


Meisser, S., R.Higgins, Y.Couture and M.Morin. 1984. Comparison of Swabbing and Biopsy for Studying the Flora of The Bovine Uterus. Can. Vet. J. 25: 283-288.


Partodihardjo, S. 1987. Ilmu Reproduksi Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Mutiara. Jakarta.


Singh, N., M.R. Vihan., S.V. Singh and N.K. Bhattacharyya. 1983. Disease Factors Affecting Goat Meat Production. In: C. Devendra, 1988. Goat Meat Production in Asia. Proceeding of  workshop held in Tando Jam, Pakistan, 13-18 Maret 1988. 56-57.


Toelihere, M.R. 1981. Fisiologi Reproduksi pada Ternak. Angkasa. Bandung.


EFEK SULFAQUINOXALIN  TERHADAP KONSUMSI PAKAN  DAN PRODUKSI TELUR PADA AYAM PETELUR COKLAT 


JENIS LOCHMAN

THE EFFECT OF SULFAQUUINOXALINE ON THE FEED CONSUMPTION AND EGG PRODUCTION IN THE LOCHMAN  BROWN LAYER


Dewa Ketut Meles*


ABSTRACT


One hundred and eighty laying hen 7 to 8 month of age were divided in to 4 groups. Each groups consist 15 hen. The first group did not get any sulfaquinoxaline in its drinking water. The second group got 0,0424 gram/hen/day of sulfaquinoxaline. The third group got 0.0848 gram/hen/day and the fourth group got 0,696 gram/hen/day. All of the treatment were carried out as long as 8 days. Each group of treatment  then divided  in 3 groups, which consisted of 15 hen each and the later groups the feed consumption/ hen/day and egg production of the first group were measured one day before treatment, the second group were measured 5 days after, and the third group were 10 days after.


          The result showed that sulfaquinoxaline significantly decrease the feed consumption  and egg production (P<0,05).


PENDAHULUAN


Preparat sulfonamid khususnya sulfaquinoxalin sangat luas dipakai dalam bidang peternakan ayam untuk mencegah dan atau mengobati penyakit koksidiosis, penyakit yang menyerang saluran pencernaan seperti kolera ayam dan penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti snot atau coryza. Data yang diperoleh  sampai dengan tahun l995 terdapat sekitar 958 jenis merk dagang obat hewan yang beredar di pasaran Indonesia, di antaranya 69 jenis merk dagang tersebut adalah obat sulfa, hal ini menunjukkan penggunaan obat sulfa untuk kebutuhan bidang  peternakan sangat  diperlukan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan peternakan  khususnya dalam  peningkatan produksi telur dan daging ayam. Seperti halnya dengan obat antimikroba lainnya, obat sulfa adalah termasuk obat keras, oleh karenanya sangat diperlukan adanya pengaturan dan pengawasannya yang lebih ketat baik dalam distribusinya maupun dalam pemakainnya langsung pada para peternak. Pengaturan dan pengawasan tersebut dimasudkan untuk meniadakan efek negatif atau meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan informasi yang lengkap dan menyeluruh yang berhubungan dengan distribusi obat ke pasaran, sehingga tujuan penggunaan obat sesuai dengan yang dikehendaki serta keamanan dapat terjamin. 


(((((((((((((

* Lab. Farmakologi FKH Unair


Sejak  mulai ditemukannya preparat sulfonamid sampai saat ini masih digunakan  baik untuk terapi maupun untuk pencegahan penyakit. Bahkan saat ini terdapat kecendrungan kembali penggunan obat-obat sulfonamid tersebut mengingat banyaknya resistensi kuman terhadap pemakaian antibiotika. Suatu penelitian menyebutkan bahwa sulfonamid dapat menyebabkan penurunan terhadap tebal kulit telur yang dihasilkan (Meles,1988). Hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan daya tetas telur yang akan ditetaskan selain itu dengan terjadinya penurunan tebal kulit telur yang dihasilkan akan menyebabkan telur menjadi lebih cepat busuk. Hal ini akan sangat berdampak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahan pembibitan maupun peternak komersial.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh sulfaquinoxalin terhadap konsumsi pakan dan produksi telur pada ayam petelur


METODE


Dalam penelitian ini digunakan 180 ekor ayam petelur jenis Lochman yang  yang telah berproduksi optimal  yakni berumur antara 7-8 bulan.  Ayam-ayam tersebut dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 45 ekor yaitu kelompok 1 ke dalam air minumnya tidak dicampurkan sulfaquinoxalin; Kelompok 2 ke dalam airminumnya diberi sulfaquinoxalin 0,0424 gram/ekor/hari; Kelompok 3 diberi sulfaquinoxalin  0,0848 gram/ekor/hari; dan kelompok 4 diberikan sulfaquinoxalin 0,l696 gram/ekor/hari. Penelitian dilakukan selama 8 hari. 


Masing-masing kelompok  dibagi lagi  menjadi 3 perlakuan sehingga tiap-tiap perlakuan terdiri dari 15 ekor. Perlakuan tersebut adalah : perlakuan 1 dihitung jumlah pakan yang dikomsumsi per hari pada saat  satu hari sebelum percobaan dimulai. Perlakuan 2 dihitung jumlah pakan yang dikonsumsi per hari 5 hari masa perlakuan; dan Perlakuan 3 . dihitung jumalh pakan yang dikomsumsi per hari paa saat 10 hari masa perlakuan..


Pengukuran jumlah pakan yang dikomsi per hari oleh setiap ekor ayam dihitung  dengan menimbang sejumlah pakan yang diberikan per ekor per hari (dalam gram) dikurangi dengan dengan jumlah pakan yang tersisa per ekor per hari.  Sedangkan produksi telur dihitung dari jumlah produksi telur selama masa perlakuan  yakni 10 hari.


HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil rata-rata pengukuran jumlah pakan yang dikonsumsi perhari pada penelitian satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.


Hasil pengukuran konsumsi pakan pada P1 (kelompok kontrol) antara satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan ternyata tidak terdapat perbedaan (P>0.05). Pada ayam petelur yang berumur antara 7-8 bulan konsumsi pakan berkisar antara  110 - 120 gram  per hari (Meles, 1988; Meles,1996).  Pada penelitian ini konsumsi pakan rata-rata pada kelompok kontrol  masih menunjukkan konsumsi pakan dalam batas yang normal yaitu 112-115 gram/ekor/hari.  


Tabel 1.  Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari dan Produksi Telur Selama 10 Hari pada Berbagai Waktu dan Dosis   Sulfaquinoxalin


		Perlakuan

		Kelompok

		Rata-rata konsumsi      Pakan (gram) (X  ( SD)

		Produksi telur dalam 10 hari  (butir) X  ( SD)



		1 hari sebelum        

		P1

		114.53  (    0.99

		8,60  (  0,51



		    perlakuan   

		P2

		107.80  (  12.14

		8,73  (  0,46



		

		P3

		108.60  (  11.43

		8,67  (  0,74



		

		P4

		112.20  (    7.0

		8,53  (  0.74



		5 hari masa                

		P1

		111.87  (    8.09

		8,27  (  0.70



		    perlakuan

		P2

		96.67  (  10.11

		6.07  (  0.47



		

		P3

		74.53  (  23.19

		6.27  (  0.65



		

		P4

		57.64  (  19.84

		6.00  (  0.47



		10 hari masa              

		P1

		112.47  (    9.00

		8.73  (  0.59



		     perlakuan

		P2

		98.89  (    6.94

		4.44  (  0.52



		

		P3

		86.39  (  27.12

		4.33  (  0.51



		

		P4

		74.45  (  36.79

		Tidak bertelur





Jumlah pakan yang dikonsumsi pada penelitian 1 hari sebelum masa masa  perlakuan  berbeda nyata dengan  5 hari perlakuan dan 10 hari masa perlakuan  (P< 0,05) ,  sedangkan jumlah pakan yang dikonsumsi pada ayam dalam 5 hari masa perlakuan tidak berbeda nyata dengan 10 hari perlakuan ( P>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Sulfaquinoxalin  berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi per hari oleh tiap ekor ayam, tetapi lamanya waktu pemberian tidak berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi. Pengaruh perbedaan dosis sulfaquinoxalin yang diberikan antara kelompok 1 (kontrol) dengan kelompok 2, 3 dan 4 menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).  Demikian pula halnya antara kelompok 2 dengan kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata  (P< 0.05); dan antara kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa makin besar dosis sulfaquinoxalin yang diberikan maka makin rendah  jumlah pakan yang dikonsumsi oleh tiap ekor ayam. 


Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pada pemberian sulfa quinoxalin menyebabkan penurunan produksi telur, hal ini terlihat pada penelitian ini bahwa produksi ini pada penelitian 1 hari sebelum masa perlakuan berbeda nyata pada 5 hari dan 10 hari masa perlakuan (P<0.05). Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi dan produksi telur melibatkan suatu mekanis yang sangat kompleks. Sulfa quinoxalin diketahui mengadakan antagonis kompetitif dengan para amino benzoic acid (PABA) . Ayam sangat  esensial membutuhkan PABA untuk pertumbuhan  dan untuk berproduksi telur  seperti halnya mikroorganisme tertentu membutuhkan PABA untuk pertumbuhannya. Telah diketahui PABA berperan dalam sintesis asam folat. Didalam tubuh asam folat  berfungsi sebagai ko-enzim  untuk sintesis purin,timin dan beberapa asam amino esensial seperti metionin, serin,treonin,leusin,histidin dan lisin (Brander dan Pugh, 1994).  Selain  itu  asam folat  merupakan bagian dari molekul vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme purin  dan asam amino.  Adanya defisiensi folat berakibat terjadinya  gangguan dalam sintesis, purin,timin  dan asam amino esensial yang berakibat gangguan dalam sintesis DNA dan RNA. Sehingga fungsi tubuh yang berkaitan  dengan fungsi DNA dan RNA  menjadi terganggu seperti proses pembelahan sel, maturasi sel  termasuk  gangguan dalam funsi normal sel didalam tubuh.  Selain itu Sulfaquinoxalin diketahui menghambat ambilan (up take) kalsium di hipotalamus. Sulfaquinoxalin juga secara langsung mengahambat penyerapan kalsium dari usus melalui mekanisme  gangguan dalam pembentukan protein pengikat kalsium dan kalsium ATP-ase epitel usus. Dengan turunnya kadar kalsium di hopotalamus terutama pasa inti hipotalamus ventromedial yang merupakan pusat kenyang yang selanjutnya akan menghambat untuk mengkonsumsi pakan yang tersedia. 


KESIMPULAN


Pemberian sulfa quinoxalin dalam dosis 0,0424 gran/ekor/hari ; 0,0848 gram/ekor/hari dan 0,1696 gram/ekor/hari dalam waktu 5 - 10 hari  pada ayam yang sedang bertelur dapat menyebabkan penurunan  konsumsi pakan dan produksi telur.
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RESIDU Zinc bacitracin DALAM  DAGING, HATI DAN GINJAL AYAM      


YANG DIBERI FEED ADDITIVE Zinc bacitracin SELAMA 6 MINGGU


Zinc bacitracin RESIDUE IN MEAT, LIVER AND KIDNEY OF CHICKENS


WHICH GIVEN FEED ADDITIVE FOR 6 WEEKS 


Sri Chusniati*


ABSTRACT


Antibiotic as a feed additive has been used in agroindustries for growth stimulant. The use of antibiotic continuously can cause residue in chicken body. The aim of this research was to analyze the antibiotic (Zinc bacitracin) residue  in some organ of chicken and to determine the withdrawal time of those antibiotic from the body of chicken.


A total of 45 Day Old Chick (DOC) of Hubbard broilers were used as samples. Control group consisted of 5 chicks, treated group were fed with 75 ppm. Zinc bacitracin (40 chick) for six weeks.  The samples were examined by spectrophotometer in meat, liver and kidney to calculate the antibiotic residue.


The result of the experiment showed that Zinc bacitracin residue were 0,019 mg/kg in meat, 0,015 mg/kg in liver and 0,013 mg/kg in kidney. These residue did not exceed the permitted standard of Rancangan Standarisasi Nasional Indonesia (RSNI) 1996. 


PENDAHULUAN


Pemakaian antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dapat menimbulkan efek samping, antara lain residu pada produk akhir hasil ternak yang berupa telur, daging dan susu (Anonimus, 1994). Indrawani (1987) dalam penelitiannya menyatakan, pemberian feed additive Oksitetrasiklin dan Spiramycin selama 8 minggu akan meninggalkan  residu  di  dalam  hati  dan  daging  ayam  yang   lebih besar dibanding dengan jika pemberian feed additive hanya 4 minggu.


Residu antibiotik bila termakan konsumen dapat menimbulkan reaksi alergi dan keracunan serta perkembangan kuman yang resisten terhadap antibiotik (Kusumaningsih, dkk., 1996). Antibiotik di dalam tubuh ayam akan dimetabolisir  dan diekskresi keluar tubuh, sehingga bila dilakukan penghentian pemberian antibiotik sebagai feed additive, maka kadar residu di dalam jaringan tubuh ayam diharapkan akan menurun.


Pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan perlu diperhatikan waktu hentinya pemberian antibiotik tersebut, yaitu jarak antara pemberian antibiotik terakhir sampai dengan produk ternak tersebut (daging, telur dan susu) boleh dikonsumsi manusia (Kusumaningsih, dkk., 1996). 


(((((((((((((((((((

* Lab. Bakteriologi dan Mikologi FKH Unair



Bacitracin terutama bersifat bakterisidal terhadap kuman Gram positip, termasuk Staphyllococcus resisten Penicillin. Bacitracin dikatakan tidak mudah menimbulkan hipersensitifitas (Brooks et al., 1996). Setelah pemberian Bacitracin pada hewan secara parenteral, Bacitracin akan ditemukan di dalam urine, ginjal, darah, empedu, paru-paru, sumsum tulang , kulit, otot, otot jantung, hati, limpa, cairan cerebrospinal dan otak (Wilson dan Schild, 1961). Penggunaan Bacitracin di dalam pakan ternak terutama ternak babi dan ayam adalah dalam bentuk Zinc bacitracin (Burger, 1960; Foye, 1974).


Peneraan residu antibiotik pada produk akhir ternak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain secara tidak langsung (dilusi sensitivitas kuman) dengan bantuan spektrofotometer.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya residu Zinc bacitracin serta waktu hilangnya residu antibiotik tersebut dari tubuh ayam yang telah diberi feed additive Zinc bacitracin selama 6 minggu.


METODE


Pada penelitian ini digunakan anak ayam broiler jantan jenis Hubbard umur 1 hari sebanyak 45 ekor. Seluruh ayam dibagi secara acak yang terdiri dari 5 ekor ayam kelompok kontrol dan 40 ekor ayam kelompok perlakuan. Kelompok kontrol diberi ransum basal, kelompok ayam perlakuan diberi ransum basal yang dicampur dengan Zinc bacitracin 75 ppm. Kedua kelompok ayam dipelihara selama 6 minggu dengan pemberian pakan dan minum secara ad libitum. Setelah 6 minggu, pakan untuk semua ayam hanya terdiri dari ransum basal.


Masing-masing kelompok ayam dipotong 5 ekor setiap hari mulai hari ke-0 pengamatan sampai dengan hari ke-7 untuk diperiksa daging, hati dan ginjalnya terhadap adanya residu Zinc bacitracin.


         Kurva baku antibiotik Zinc bacitracin murni dibuat dengan konsentrasi mulai 0 ug, 0,05 ug, 0,10 ug, 0,15 ug, 0,20 ug, dan seterusnya sampai 0,75 ug  per mililiter buffer fosfat. Masing-masing konsentrasi antibiotik murni ditambah biakan kuman Staphylococcus aureus ATCC 6538P di dalam media BHI (Brain Heart Infusion) cair setara Mac Farland 0,5 sama banyak, divortex dan diinkubasi pada suhu 370 C selama 24 jam. Hambatan pertumbuhan kuman oleh masing-masing konsentrasi antibiotik diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm (Iritani et al., 1976). Hasil nilai transmittance dan konsentrasi antibiotik selanjutnya digunakan untuk membuat kurva antibiotik murni (Kingscote, 1989).


Sampel yang diduga mengandung residu antibiotik (daging, hati dan ginjal) masing-masing ditimbang 10 g dan digerus secara aseptis. Ekstraksi antibiotik Zinc bacitracin dari sampel menggunakan metanol asam 20 ml pada pH 6. Larutan dibiarkan semalam pada suhu 80 C, kemudian disentrifus 2000  g selama 15 menit. Supernatan dikonsentrasikan sampai kering di dalam inkubator (42(C), lalu diresuspensi dengan 2 ml buffer fosfat pH 6 (Cracken dan O` Brien, 1976). Larutan sampel tersebut ditambah biakan kuman Staphylococcus aureus ATCC 6538P dalam media BHI cair setara  Mac Farland 0,5 sama banyak. Campuran tersebut dihomogenisasi dengan vortex dan diinkubasi pada suhu 37(C selama 24 jam.


Hambatan pertumbuhan kuman oleh antibiotik di dalam sampel diukur dengan spektrofotometer (Spectronic 20 Bausch and Lomb) pada panjang gelombang 540 nm (Iritani, et al., 1976). Nilai transmittance larutan sampel pada spektrofotometer dibandingkan dengan kurva baku antibiotik murni, sehingga kandungan residu antibiotik sampel diketahui.


Rancangan penelitian adalah The Post Test Only and Control Group Design. Pengolahan data dilakukan dengan analisis Varian, dan dilanjutkan dengan uji Scheeffe pada derajad kemaknaan 5%. Penentuan waktu hilangnya residu dari tubuh ayam dengan uji analisis regresi sederhana (Sudjana, 1992).


HASIL DAN PEMBAHASAN


Setelah dilakukan penelitian tentang pemberian feed additive Zinc bacitracin pada ayam selama 6 minggu, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1.  Residu Zinc bacitracin  pada Daging, Hati dan Ginjal (ug/10g)


		Hari Pemotongan

		Daging

		Hati

		Ginjal



		0

		0,191 ( 0,129

		0,150 ( 0,106

		0,135 ( 0,093



		1

		0,137 ( 0,099

		0,047 ( 0,088

		0,086 ( 0,075



		2

		0,084 ( 0,047

		0,129 ( 0,072

		0,076 ( 0,071



		3

		0,094 ( 0,060

		0,109 ( 0,076

		0,059 ( 0,048



		4

		0,074 ( 0,096

		0,047 ( 0,061

		0,092 ( 0,080



		5

		0,096 ( 0,120

		0,092 ( 0,063

		0,063 ( 0,085



		6

		0,045 ( 0,066

		0,084 ( 0,101

		0,086 ( 0,081



		7

		0,076 ( 0,080

		0,070 ( 0,091

		0,082 ( 0,046





Pada pemotongan hari ke-0 residu antibiotik Zinc bacitracin di dalam daging 0,019 mg/kg, di dalam hati 0,015 mg/kg dan di dalam ginjal 0,014 mg/kg.  Residu ini masih memenuhi standar yang diizinkan yaitu untuk antibiotik Zinc bacitracin 0,5 mg/kg (Anonimus, 1996).


Residu Zinc bacitracin di dalam daging, hati dan ginjal tidak berbeda nyata (p > 0,05). Meskipun penyerapan Zinc bacitracin melalui usus kecil/kurang baik, tapi Zinc bacitracin didistribusi ke seluruh tubuh dengan baik. Zinc bacitracin akan diekskresikan mulai hari ke-2 setelah pemberian feed additive Zinc bacitracin (Anonimus, 1990). 


Setelah dianalisis dengan metode regresi, terlihat bahwa semakin lama penundaan waktu pemotongan ayam, maka jumlah residu antibiotik Zinc bacitracin yang teramati juga semakin kecil. Hasil analisis secara regresi residu Zinc bacitracin ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut: Residu Zinc bacitracin dalam daging Y = (0,155±0,022)-(0,016±0,004) X, dalam hati                   Y = (0,124±0,021)-(0,010±0,004)X dan ginjal Y = (0,111±0,018)-(0,009±0,004)X. 
Dari persamaan regresi diketahui bahwa residu Zinc bacitracin akan menjadi nol pada hari ke 13 setelah penghentian pemberian Zinc bacitracin. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut : untuk mengetahui hilangnya residu dari tubuh ayam, maka diasumsikan Y = 0, sehingga didapatkan nilai X pada daging sebesar 9,688 hari, X pada hati sebesar 12,4 hari dan X pada ginjal sebesar 12,333 hari.
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Untuk menghindari adanya residu antibiotik akibat pemberian feed additive Zinc bacitracin pada ayam, maka harus dilakukan penghentian pemberian feed additive sebelum ayam dipotong atau penundaan waktu pemotongan ayam. Pemberian feed additive Zinc bacitracin pada ayam sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong, sehingga ayam yang dikonsumsi bebas dari residu antibiotik Zinc bacitracin. 
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Keterangan : 
X 
= Waktu (hari) pemotongan, Y
= Jumlah residu antibiotik


Gambar 1.  Hubungan antara konsentrasi residu Zinc bacitracin di dalam 10 gram daging, Hati, dan ginjal dengan lama penghentian pemberian feed additive.

KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan      


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pada pengamatan hari ke-0, residu antibiotik Zinc bacitracin pada ayam percobaan masih lebih kecil dibanding standar yang diizinkan. Residu di dalam daging 0,019 mg/kg, di dalam hati 0,015 mg/kg dan di dalam ginjal 0,014 mg/kg. Standar yang diizinkan adalah 0,5 mg/kg.


2. Residu antibiotik Zinc bacitracin diprediksikan akan hilang dari tubuh ayam pada hari ke-13 setelah pemberian feed additive Zinc bacitracin dihentikan.             


Saran


1. Berdasarkan ketetapan RSNI 1996, ayam yang diberi feed additive Zinc bacitracin  selama 6 minggu masih layak untuk dikonsumsi.


2. Untuk menghindari adanya residu antibiotik Zinc bacitracin, pemberian feed additive Zinc bacitracin sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong.
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