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ABSTRAK 

 Limbah perasan jeruk (citrus sinensis) terdiri dari kulit bagian dalam, biji 
dan kulit bagian luar dari buah jeruk yang umumnya di buang saat pembuatan jus 
jeruk. Limbah perasan jeruk ini masih mengandung senyawa bioaktif yang dapat 
berfungsi sebagai antibiotik alami. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan 
tepung limbah perasan jeruk (Citrus sinensis) dalam ransum untuk menekan 
pertumbuhan dan perkembangan bakteri E. coli pada usus halus ayam pedaging. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
yang terdiri atas 5 perlakuan 4 ulangan, Perlakuan terdiri dari P0 : Ransum dasar+ 
zn bacitrasin, P1 : Ransum dasar tanpa Tepung limbah perasan jeruk, P2 : ransum 
dasar + 5%  tepung limbah perasan jeruk, P3 : ransum dasar + 10%  tepung 
limbah perasan jeruk, P4 : ransum dasar + 15% tepung limbah perasan jeruk. 
Peubah yang diamati yaitu derajat keasaman (pH), jumlah E. coli dan 
Lactobacillus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan tepung limbah 
perasan jeruk dalam ransum berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah E.coli 
dan lactobacillus, dan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap derajat 
keasaman (pH) usus halus ayam pedaging. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan tepung limbah perasan jeruk dalam ransum 
sampai taraf 15% tidak mampu menurunkan pH dan Jumlah E.coli serta tidak 
dapat meningkatkan jumlah lactobacillus usus ayam pedaging. 

Kata kunci : Tepung Limbah Perasan Jeruk, E.coli, Lactobacillus 
Keterangan : 1 pembimbing Utama 
           2 Pembimbing Pendamping 
 

PENDAHULUAN 
 

Limbah perasan Jeruk (Citrus sinensis) adalah limbah yang pada umumnya di 
buang saat pembuatan perasan jeruk atau jus jeruk. Limbah perasan jeruk terdiri 
dari kulit bagian dalam, biji dan kulit bagian luar dari buah jeruk (Citrus sinensis) 
yang pada umumnya dibuang pada saat pembuatan jus jeruk (Murni dkk., 2008). 



Limbah perasan jeruk masih mengandung senyawa aktif yang dapat berfungsi 
sebagai antibiotik alami yaitu limonoid (Wing 2000). Senyawa yang memiliki 
bentuk kristal putih kekuning-kuningan setelah diekstraksi ini dapat berperan 
sebagai antibakteri alami dan antioksidan yang dapat menekan pertumbuhan sel 
kanker dan malaria. Selain itu limbah perasan  jeruk masih mengandung senyawa 
bioaktif seperti flovonoid, saponin, kumarin yang dapat berfungsi sebagai 
antibiotik alami (Wing, 2000). Senyawa bioaktif tersebut dapat juga berperan 
sebagai antibakteri (Tanaka et al., 2000). 

Penggunaan limbah jus jeruk (citrus sinensis) sebagai pakan ternak menurut 
Oluremi et al., (2005); (2006); (2007) menyatakan bahwa penggunaan tepung 
kulit perasan  manis (Citrus sinensis) dapat digunakan sampai taraf 40% dalam 
ransum kelinci tanpa mempengaruhi pertumbuhan, dan dapat menggantikan 
jagung dalam ransum sampai taraf 15% serta tidak menimbulkan efek negatif 
pada ayam pedaging. Bampidis et al., (2006) menyatakan penggunaan limbah jus 
jeruk sebagai pakan sapi perah dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi susu 
serta dapat menurunkan kadar lemak susu. Begitu juga hasil penelitian Agu et al., 
(2010) bahwa limbah perasan jeruk manis dapat menggantikan jagung sampai 
taraf 20% dalam ransum dan  tidak menimbulkan efek fisiologis pada ayam 
pedaging. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak  Fakultas 
Peternakan Universitas Jambi (Haroen, 2013), kandungan zat-zat makanan yang 
terdapat dalam limbah jus jeruk  terdiri  atas bahan  kering 90.3664 %, abu 3.0201 
%, protein kasar 10.5420 %, serat kasar 11.2936 %, serta lemak kasar 6.5034 %. 
Senyawa bioaktif  yang terdapat dalam limbah perasan jeruk berguna untuk 
kesehatan ternak. 

Penyakit pada ayam pedaging biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. 
Penyakit-penyakit tersebut menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan 
kelainan metabolisme sehingga dapat menurunkan produksi dan kualitas karkas 
ayam pedaging. Untuk pengobatan penyakit pada ayam pedaging biasanya 
digunakan berbagai jenis antibiotik sintetis. Penggunaan antibiotik sintetis ini 
sebagian besar memberikan efek negatif pada ayam pedaging yang tidak 
diinginkan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut antibiotik sintetis pada ayam pedaging 
harus dibatasi. Alternatifnya dengan memanfaatkan limbah perasan jeruk sebagai 
campuran pakan ternak unggas sebagai antibiotik alami, sehingga dapat menekan 
pertumbuhan dan perkembangan bakteri patogen seperti Escherichia coli, dan 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah bakteri Lactobacillus pada usus halus 
ayam pedaging. E.coli biasanya berkolonisasi di saluran pencernaan dalam 
beberapa jam setelah masuk ke dalam tubuh dan membangun hubungan 
mutualistik. Namun, strain non-patogenik dari E. coli bisa menjadi patogen, ketika 
adanya gangguan di dalam pencernaan serta imunosupresi pada host (Sanz-Garcia 
et al., 2009; Sharma et al., 2011; Janny et al., 2012).  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk pemanfaatan 
tepung limbah  perasan jeruk (citrus sinensis) dalam ransum terhadap derajat 
keasaman (pH) , jumlah E.coli serta Lactobacillus pada usus halus ayam 
pedaging. 

 
 



Tujuan 
Tujuan penelitian adalah dalam rangka memanfaatkan tepung limbah perasaan 

jeruk (Citrus sinensis) dalam ransum untuk menekan pertumbuhan dan 
perkembangan bakteri E. coli pada saluran pencernaan ayam pedaging. 

Manfaat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka 

pemanfaatan limbah  perasan jeruk (Citrus sinensis) yang sebelumnya tidak 
berguna menjadi bahan bernilai dan bermanfaat sebagai pakan ternak dan sebagai 
feed additive atau antibiotik untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan 
bakteri patogen. 

BAB III 
Materi dan Metoda 

Tempat dan waktu 

Penelitian ini dilakukan di kandang percobaan Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Universitas Jambi, pada 26 januari 2016 sampai dengan 10 Maret 

2016. 

 

Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam pedaging umur 

satu hari strain COP 707 sebanyak 200 ekor tanpa pemisahan jantan dan betina 

(unsexed), antibiotik (basitrasin), bahan penyusun ransum yang terdiri dari jagung 

kuning, tepung limbah jus jeruk, poles, tepung ikan, bungkil kedele, bungkil 

kelapa, dan minyak sayur, kemudian bahan untuk penghitungan bakteri adalah isi 

usus halus, aquades, larutan pepton 0,1 %, deMann Rogosa Sharpe Agar (MRS 

Agar) untuk Lactobacillus, dan Mac Conkey Agar untuk E. colli. 

Peralatan yang digunakan adalah kandang unit berjumlah 20 unit terbuat 

dari kawat, setiap unit kandang terdiri dari 10 ekor anak ayam. Lampu 40 watt, 

tempat pakan, tempat air minum. Timbangan digital yang digunakan untuk 

menimbang pakan dan anak ayam. Alat yang digunakan untuk penghitungan 

bakteri adalah labu Erlenmeyer, autoklaf, laminar flow, vortex, pH meter, tissue, 

inkubator, cawan petri, magnetik stiter, mikro pipet, coloni counter, oven, tabung 

reaksi, dan rak tabung reaksi.  

 

 



Metoda 

Limbah perasan jeruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah 
perasan  jeruk yang biasa untuk pembuatan perasan jeruk di Jambi. Limbah 
tersebut kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 550C selama 3 – 4 
hari sampai kadar air mencapai 10 -15% kemudian digiling dijadikan tepung 
dengan menggunakan hamer mill. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang dipergunakan adalah Rancangan Acak Lengkap terdiri 

atas 5 perlakuan dan 4 ulangan, Dengan susunan perlakuan yang dicobakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

P0 = Ransum dasar + Antibiotik sintetis 
P1 = Ransum dasar tanpa limbah perasan jeruk  
P2 = Ransum dasar + 5%   limbah perasan jeruk 
P3 = Ransum  dasar + 10%  limbah perasan jeruk 
P4 = Ransum dasar + 15%  limbah jus jeruk 
 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dilakukan analisis ragam sesuai dengan rancangan 
yang di pakai, bila dalam analisis ragam terdapat pengaruh yang nyata, maka akan 
dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie 1980). 

Peubah yang di Amati 

pH saluran pencernaan 

Nilai pH saluran diketahui dengan cara mengukur sebanyak kira-kira 10 
ml isis usus halus dan dimasukkan ke dalam gelas beaker setelah itu dilakukan 
pengukuran pH usus halus dengan menggunakan pH meter digital. 

Jumlah bakteri E. coli dalam saluran pencernaan 

Perhitungan bakteri patogen (E.coli) dilakukan dengan mengambil isi usus 

halus (duodenum sampai batas akhir ileum) lalu dihomogenkan, kemudian 1 ml 

isi usus halus diencerkan ke dalam 9 ml ke dalam larutan pepton 0,1% di dalam 

tabung reaksi sehingga didapatkan pengenceran 1:10 (101), dari pengenceran 1:10 

(101) diambil 1 ml lagi untuk diencerkan ke dalam 9 ml pepton 0,1% sehingga 

didapatkan 1:100 (102) dan seterusnya hingga didapatkan pengenceran sampai  

1010, hasil pengenceran 104 , 105 . 106, 107 , 108 diambil 1 ml untuk dimasukkan 

ke dalam cawan petri dan diisi dengan Mac Conkey Agar (50 gr/ liter aquades)  

sebanyak 10-20 ml yang telah disterilisasi untuk bakteri patogen. Lalu dituang dan 



digoyang sampai beku, kemudian diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 37,5°C 

dalam posisi terbalik selama 24-48 jam, kemudian koloni yang tumbuh dihitung 

dengan menggunakan coloni counter digital 

Jumlah bakteri Lactobacillus dalam saluran pencernaan 

Penghitungan bakteri non patogen dilakukan dengan mengambil isi usus 

halus (duodenum sampai batas akhir ileum) lalu dihomogenkan, kemudian 1 ml 

isi usus halus diencerkan ke dalam 9 ml ke dalam larutan pepton 0,1% di dalam 

tabung reaksi sehingga didapatkan pengenceran 1:10 ( 101), dari pengenceran 1:10 

(101) diambil 1 ml lagi untuk diencerkan ke dalam 9 ml pepton 0,1% sehingga 

didapatkan 1:100 (102) dan seterusnya hingga didapatkan pengenceran sampai 

1010, hasil pengenceran 106,107 ,108 , 109 , 1010diambil 1 ml untuk dimasukan ke 

dalam cawan petri kemudian dituang dengan MRS Agar (68 gr/liter aquades)  

sebanyak 10-12 ml yang telah disterilisasi dengan suhu 1210 C, dengan tekanan 

15 atm dan waktu 15 menit, kemudian diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 

37,5°C dalam posisi terbalik selama 24-48 jam, kemudian koloni yang tumbuh 

dihitung dengan menggunakan coloni counter digital. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemanfaatan tepung limbah perasan jeruk dalam ransum terhadap derajat 

keasaman (pH), Jumlah E.coli dan Lactobacillus usus ayam pedaging disajikan 
pada tabel 1. 

Tabel 1. Derajat keasaman (pH), Jumlah E.coli dan Lactobacillus 
Perlakuan pH E.coli Lactobacillus 

P0 6,75±0,29 1,80x107 a  ± 3,02 1,28x1010ac ± 1,44 
P1 6,93±0,33 7,64x107 ab ± 2,42 2,52x1010ac ± 1,86 
P2 6,68±0,15 1,73x108 b ± 3,03 3,12x1010ab ± 1,87 
P3 6,55±0,87 1.50x108 bc ± 1,85 2,74x1010bc ± 2,27 
P4 6,73 ±0,47 3,23x107 ac ± 2,89 8,31x109d ± 1,63 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama memberikan pengaruh yang sangat   
nyata (p<0.05). 

 

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh data nilai rataan pH usus halus ayam 
pedaging berkisar antara  6,55 – 6,93.  Rataan pH tertinggi terdapat di perlakuan 
P1 dengan rataan nilai pH 6,93 dan terendah terdapat di perlakuan P3 dengan 
rataan nilai 6,55. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan tepung limbah jus 
jeruk dalam ransum, tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH usus 
halus ayam pedaging. Penggunaan tepung limbah perasan jeruk (citrus sinensis) 
dalam ransum ayam pedaging hingga taraf 15% tidak mampu menurunkan nilai 



pH usus halus ayam pedaging. Derajat keasaman (pH) usus halus ayam pedaging 
secara normal menurut Sturkie (2000) berkisar antara 5,7- 6,4. Nilai pH hasil 
penelitian ini lebih tinggi dari pendapat Sturkie (2000). Hal ini disebabkan karena 
perbedaan komposisi pakan yang diberikan  yaitu tepung limbah perasan jeruk 
sehingga kadar asamnya sudah berkurang berbeda dengan hasil Fitriyah (2013) 
yang menggunakan penambahan jeruk nipis dalam ransum itik Magelang mampu 
menurunkan pH dari 7,0 sampe 6,0.  

Tingginya nilai pH pada penelitian ini di sebabkan senyawa bioaktif dalam 
limbah perasan  jeruk dimana limbah perasan  jeruk memberikan rasa pahit yang 
dapat menyebabkan pH tinggi. Hal ini berbeda dengan pendapat  Hasanuddin  
(2013)  bahwa Asam sitrat sebagai acidifier yang digunakan sari jeruk, mampu 
memperbaiki pertumbuhan ternak melalui penurunan  kondisi  pH  saluran  
pencernaan  (gastroinstestinal)  yang  sesuai  untuk mendukung  kinerja  dari  
enzim  pencernaan  serta  mengurangi  pertumbuhan mikroorganisme yang tidak 
diinginkan di usus. Selain itu, mungkin disebabkan pakan yang mengandung 
antibiotik, tingginya nilai pH pada saluran pencernaan dilaporkan oleh Paul et al. 
(2007) bahwa penggunaan antibiotik virginiamycin menyebabkan pH saluran 
pencernaan meningkat. Diketahui bahwa limbah jus jeruk dapat berperan sebagai 
antibiotik alami ( Haroen,et al. 2013 ). 

Bakteri Escherichia coli 
Berdasarkan Tabel 1, dapat di peroleh rataan jumlah bakteri E.coli  

(cfu/ml) usus ayam pedaging antara 1,80 x 107 – 1,73 x 108cfu/ml. Jumlah koloni 
bakteri tertinggi terdapat di perlakuan P2 dengan total rataan 1,73 x 108 (cfu/ml), 
sedangkan koloni bakteri terendah terdapat di perlakuan P3 dengan jumlah rataan 
1,80 x 107 cfu/ml.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung limbah 
perasan jeruk (citrus sinensis) dalam ransum ayam pedaging berpengaruh nyata 
(P< 0,05) terhadap jumlah bakteri E.coli di usus ayam pedaging. Penambahan 
tepung limbah perasan  jeruk (citrus sinensis) dalam ransum hingga taraf 5% 
jumlah 1,73 x 108 cfu/ml, sedangkan pada penambahan tepung limbah perasan 
jeruk (citrus sinensis) pada taraf 10% dengan jumlah  e.coli  1,50 x 108 cfu/ml, 
dan pada taraf 15 % pemberian tepung limbah perasan jeruk (citrus sinensis) 
dalam ransum jumlah bakteri E.coli yaitu sebesar 3,23 x 107 cfu/ml. Penggunaan 
tepung limbah perasan jeruk sampai taraf 10% tidak mampu menurunkan jumlah 
jumlah E.coli, namun ketika taraf limbah perasan jeruk ditingkatkan terlihat 
adanya penurunan jumlah E.coli. Hal ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh 
Ahmad (2016) yang memberikan sari jeruk nipis pada ransum ayam pedaging 
dapat menurunkan jumlah E.coli dari 14x107 menjadi 4.75x 102. Selain itu, pH 
usus juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri, tingginya nilai pH dapat 
membantu pertumbuhan bakteri patogen seperti bakteri E. coli karena bakteri 
patogen cenderung tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi yang asam. 
Menurut Hawa et al. (2011) Bakteri E.coli mampu bertahan hidup pada pH 6-8. 



 
Bakteri Lactobacillus 

Berdasarkan Tabel 1, di atas diperoleh data rataan jumlah bakteri 
Lactobacillus (cfu/ml) pada usus halus ayam pedaging dengan jumlah koloni 8,31 
x 109 – 3,12x 1010 cfu/ml. Jumlah koloni bakteri tertinggi pada perlakuan P2 
dengan jumlah 3,12 x 1010cfu/ml, dan jumlah koloni bakteri terendah pada 
perlakuan P4 dengan jumlah 8,31 x 109 cfu/ml.  
 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung limbah 
perasan jeruk (citrus sinensis) dalam ransum berpengaruh nyata (P< 0,05) 
terhadap jumlah bakteri Lactobacillus usus ayam pedaging. Hasil uji lanjut 
dengan menggunakan uji jarak duncan di peroleh P4 berbeda nyata dengan P3, P2 
dan P0,dan P1. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan tepung 
limbah perasan jeruk jumlah bakteri lactobacillus nya semakin menurun. Hasil 
penelitian ini lebih tinggi dari Zohreh (2012) yang memberikan ekstrak kulit jeruk 
pada ayam pedaging, jumlah bakteri Lactobacillus pada penelitian Zohreh 3,81 x 
107 – 4,90 x 108 cfu/ml. Hal ini disebabkan  senyawa bioaktif yang ada pada 
limbah perasan  jeruk tidak mampu menjadikan suasana saluran cerna menjadi 
asam yang diinginkan oleh bakteri Lactobacillus  untuk pertumbuhan sehingga 
peningkatan pemberian tepung limbah perasan jeruk tidak bisa membuat bakteri 
lactobacillus berkembang dengan baik. Tetapi jumlah bakteri Lactobacillus secara 
keseluruhan lebih tinggi dari yang di laporkan Zohreh (2012). Derajad Keasaman 
(pH) usus yang tinggi juga tidak mampu membuat bakteri Lactobacillus 
berkembang dan meningkat. Selain itu faktor- faktor yang mempengaruhinya 
antara lain pakan, umur dan kondisi kimia dan fisik lingkungan pencernaan 
(Cunningham, 1987; Haddadin .et. al.,1996). 
 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 
tepung limbah perasan  jeruk dalam ransum  tidak mampu menurunkan nilai pH,  
jumlah bakteri E.coli serta tidak dapat meningkatkan jumlah bakteri 
Lactobacillus.  

Saran 

Tepung limbah perasan Jeruk sebelum di berikan kepada ternak Sebaiknya 
terlebih dahulu dilakukan fermentasi untuk mengurangi zat antinutrisinya. 
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