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ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the 

effect of addition mixtured phytobiotic, acidifier and probiotic 

non encapsulation and ancapsulated as feed additives on 

intestinal characteristics there are total villi, villi length, and 

crypth depth. The material used in this research were 128 

ducks hybrid strain 14 days old without sexing with everage 

weight 310,28±29,47 with a coefficient of diversity 9,5%. 

Basal diets formulated from broiler concentrate, corn, and rice 

bran. The variables indentification in this research were total 

villi, villi length, and crypth depth. The method that used was 

in vivo, the data was analyzed with Completely Randomized 

Design (CRD) nested on non encapsulation and encapsulated 

with four treatment and four replication in each treatment. If 

there were significantly diference will be continued with 

Duncan’s Multiple Range. The result of this research that 

addition of mixtured phytobiotic, acidifier and probiotic non 

encapsulation and encapsulated on diets did not increase total 

villi, villi length, and crypt depth. Level addition mixture 

phytobiotic, acidifier, and probiotic nested on non 

encapsulation and encapsulated in diets can be increase on 
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total villi, villi length, and crypt depth. Addition of mixtured 

phytobiotic, acidifier and probiotic with concentration 1,5% 

nested on encapsulated showed that total villi, villi length, and 

crypt depth increase. The recommended can be given that if 

addition mixture phytobiotic, acidifier, and probiotic with 

concentration up to 1,5%, caused on this treatment showed the 

best result than the others treatment. 

Keywords: acidifier, phytobiotic, probiotic, encapsulated, 

intestinal characteristics, hybrid duck. 
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RINGKASAN 

 

Fitobiotik adalah salah satu jenis dari feed additive 

alami yang berasal dari tanaman. Acidifier dapat berupa asam 

sitrat, asam laktat, asam propionate, asam asetat atau 

campuran asam organik dan campuran dengan zat makanan 

lain. Probiotik merupakan pakan tambahan yang berfungsi 

untuk mengatur keseimbangan mikrobadi dalam saluran 

pencernaan ternak. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 September 

2014 - 6 November 2014 di peternakan itik Bapak Tito Desa 

Njoso Kecamatan Junrejo Batu Malang. Analisis bahan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Univeristas Brawijaya, Malang. Analisis 

karakteristik usus yaitu perhitungan jumlah villi, panjang villi 

dan kedalaman kripta usus halus dilaksanakan di Laboratorium 

Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik dalam 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging meliputi jumlah villi, 

panjang villi, dan kedalaman kripta. Manfaat dari penelitian 

ini adalah memberikan informasi dan bahan pertimbangan 

mengenai pengaruh penggunaan campuran fitobiotik, acidifier 
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dan probiotik dalam bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi 

sebagai aditif pakan terhadap karakteristik usus itik pedaging 

yang meliputi jumlah villi, panjang villi, dan kedalaman 

kripta. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Itik 

pedaging hibrida (persilangan itik jantan Peking dan itik betina 

Champbell) umur 14 hari sebanyak 128 ekor. Pemberian 

pakan itik dengan penambahan campuran fitobiotik, acidifier 

dan probiotik.  

Metode yang digunakan adalah percobaan secara in-

vivo menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola 

tersarang yang terdiri dari 2 faktor, 4 perlakuan, dan 4 

ulangan. Faktor B1 campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik non enkapsulasi) B2 (campuran fitobiotik, acidifier, 

dan probiotik enkapsulasi). Perlakuan L0 (konsentrasi 

pemberian 0%), L1 (konsentrasi pemberian 0,5%), L2 

(konsentrasi pemberian 1%), L3 (konsentrat pemberian 1,5%). 

Apabila ada perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan 

campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik dalam aditif 

pakan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap jumlah villi, 

panjang villi, dan kedalaman kripta. Tetapi memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada level terhadap 

jumlah villi dan panjang villi, sedangkan berbeda nyata 

(P<0,01) terhadap kedalaman kripta. Rata-rata setiap 

perlakuan untuk jumlah villi dari bentuk non enkapsulasi yaitu 

perlakuan L0 (49,25±4,11), L1 (51,75±2,22), L2 (52,50±1,29), 

L3 (56,50±1,29) unit/lumen. Bentuk enkapsulasi yaitu 

perlakuan L0 (50,50±4,43), L1 (57,75±1,71), L2 (59,75±1,26), 

L3 (59,50±0,58) unit/lumen. Rata-rata setiap perlakuan untuk 

panjang villi dari bentuk non enkapsulasi yaitu perlakuan L0 

(379,69±5,98), L1 (393,75±15,31), L2 (453,13±54,37), L3 

(460,94±22,46) µm. Bentuk enkapsulasi yaitu perlakuan L0 
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(379,69±27,18), L1 (507,81±53,37), L2 (617,19±23,59), L3 

(706,25±31,04) µm. Rata-rata setiap perlakuan untuk 

kedalaman kripta dari bentuk non enkapsulasi yaitu perlakuan 

L0 (136,72±14,96), L1 (141,40±16,80), L2 (131,75±16,92), 

L3 (139,06±10,67) µm. Bentuk enkapsulasi yaitu perlakuan 

L0 (130,21±13,34), L1 (142,19±31,20), L2 (143,75±29,76), 

L3 (182,29±14,58) µm. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi 

dalam pakan tidak meningkatkan jumlah villi, panjang villi, 

dan kedalaman kripta. Penambahan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik pada level dalam bentuk non 

enkapsulasi dan enkapsulasi dalam pakan memberikan 

peningkatan terhadap jumlah villi, panjang villi, dan 

kedalaman kripta. Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, 

dan probiotik pada level 1,5% dalam pakan bentuk enkapsulasi 

menunjukkan peningkatan jumlah villi, panjang villi, dan 

kedalaman kripta, sehingga disarankan jika penambahan 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik untuk penelitian 

selanjutnya digunakan sebagai aditif pakan itik pedaging 

dengan level pemberian 1,5%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cara yang sering digunakan peternak untuk 

mengoptimalkan saluran pencernaan dalam mencerna dan 

menyerap zat makanan yaitu dengan pemberian antibiotik. 

Namun penggunaan antibiotik dikhawatirkan meninggalkan 

residu di dalam tubuh itik sehingga akan menumbulkan efek 

negatif pada manusia yang mengkonsumsi. Oleh karena itu, 

pemanfaatan acidifier seperti asam sitrat dan asam laktat 

sangat diperlukan untuk menekan biaya produksi dengan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan itik yang dapat 

menghasilkan daging tanpa ada residu antibiotik yang 

membahayakan serta mudah untuk diaplikasikan. 

Fitobiotik adalah salah satu jenis dari feed additive 

alami yang berasal dari tanaman. Tanaman yang termasuk 

dalam jenis fitobiotik adalah tanaman yang memiliki 

kandungan zat aktif dan berfungsi untuk mencegah dan 

menyembuhkan penyakit. Bawang putih (Allium sativum) dan 

meniran (Phyllanthus niruri L.) dapat berperan sebagai 

fitobiotik karena bawang putih mampu menekan pertumbuhan 

dan populasi mikroba patogen dan memperbaiki penampilan 

produksi itik pedaging, sedangkan tanaman meniran dapat 

memberikan efek kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh, 

antibacterial dan antioksidan. Bawang putih (Allium sativum) 

mengandung minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai 

antibakteri, antiseptik dan antijamur (Rabinowitch dan Currah, 

2002; Hakim, 2008). Senyawa turunan flavonoid dalam 

tanaman meniran dilaporkan memiliki potensi sebagai 
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imunomodulator, sehingga mampu meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, dan mampu menangkal serangan virus, 

bakteri, atau mikroba lainnya (Praseno, Nuryastuti, Mustafa, 

2001; Suhirman dan Winarti, 2010). 

Acidifier digunakan sebagai bahan pakan tambahan 

yang bertujuan untuk mempertahankan pH saluran pencernaan 

dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat 

makanan yang masuk ke saluran pencernaan serta menekan 

mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba 

yang menguntungkan. Asam sitrat dan asam laktat dapat 

digunakan sebagai aditif pakan untuk mengurangi bakteri 

patogen dan meningkatkan bakteri yang menguntungkan di 

dalam saluran pencernaan unggas dengan cara menurunkan pH 

saluran pencernaan (Hyden, 2000).  

Probiotik mempunyai prospek untuk digunakan sebagai 

aditif pakan dan dapat diberikan melalui pakan maupun air 

minum. Produksi unggas dapat meningkat sampai 10% 

melalui perbaikan konversi pakan dan menurunkan angka 

kematian hingga 50% sehingga produktivitasnya meningkat 

dengan nyata (Kompiang, 2009). Sejumlah probiotik 

dilaporkan memiliki pengaruh dalam mengatur karakter 

fisiologis jalur digesti antara lain permeabilitas usus dan 

sistem imun pada mukosa usus. Dinyatakan bahwa didalam 

usus terdapat Bifidobacteria dan Lactobacilly memproduksi 

asam lemak rantai pendek, asam laktat dan senyawa aktif anti 

mikrobia (Awad, 2008). Asam lemak rantai pendek yang 

diproduksi oleh proses fermentasi bakteri dilaporkan berperan 

dalam menstimulasi perbanyakan sel epitel usus (Gunal, Yayli, 

Kaya, Karahan dan Sulak, 2006). Jumlah sel epitel yang 

semakin banyak akan memperluas penampang usus dengan 
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villi usus yang lebih panjang, maka akan meningkatkan daya 

serap nutrisi dalam tubuh.   

Kombinasi penambahan fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik sangat tepat untuk diterapkan, karena acidifier 

mampu menciptakan suasana asam dalam usus halus, sehingga 

bakteri non patogen (BAL) mampu beraktifitas dengan 

maksimal. BAL ini akan menghasilkan enzim-enzim 

pencernaan, dengan penambahan fitobiotik akan lebih 

memaksimalkan kinerja enzim dengan adanya minyak atsiri 

dalam bawang putih. Salah satu alternatif dalam upaya 

peningkatan produktifitas melalui pemanfaatan fitobiotik 

alami (bawang putih dan meniran) untuk pakan itik pedaging 

adalah dengan melakukan proteksi melalui teknologi 

enkapsulasi. Menurut Versic (2000) tujuan enkapsulasi adalah 

untuk melindungi flavor, zat aktif, dan aroma serta dapat 

meningkatkan kelarutan. 

Kerusakan mukosa usus dapat terjadi karena pelekatan 

bakteri dan penetrasi sel epitel atau penyerapan racun yang 

berasal dari bakteri. Jumlah bakteri yang tidak seimbang di 

usus dapat menyebabkan kerusakan villi usus dan infeksi 

coccidian (Ito, Miyaji, Lima, Okabayasi dan Graca, 2004). 

Bird (2006) menambahkan bahwa jumlah bakteri yang tidak 

seimbang di usus halus dapat meningkatkan fermentasi dan 

dapat menimbulkan efek negatif terhadap viskositas usus.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

dengan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi sebagai aditif 
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pakan terhadap karakteristik usus itik pedaging ditinjau dari 

jumlah villi, panjang villi usus halus dan kedalaman kripta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan campuran fitobiotik, 

acidifier dan probiotik dalam bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap karakteristik usus 

itik pedaging meliputi jumlah villi, panjang villi, dan 

kedalaman kripta. Bagaimana pengaruh level penambahan 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik dalam bentuk 

enkapsulasi dan non enkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap 

karakteristik usus itik pedaging meliputi jumlah villi, panjang 

villi, dan kedalaman kripta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

dalam bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi sebagai aditif 

pakan terhadap karakteristik usus itik pedaging meliputi 

jumlah villi, panjang villi, dan kedalaman kripta. Mengetahui 

pengaruh level penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan 

probiotik dalam bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi 

sebagai aditif pakan terhadap karakteristik usus itik pedaging 

meliputi jumlah villi, panjang villi, dan kedalaman kripta. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

informasi dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh 
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penggunaan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik dalam 

bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging meliputi jumlah villi, 

panjang villi, dan kedalaman kripta. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Penggunaan antibiotik dalam pakan dapat meninggalkan 

residu dalam tubuh ternak hingga dikonsumsi oleh manusia. 

Penggunaan acidifier dan fitobiotik dapat menggantikan posisi 

antibiotik. Pakan yang dapat ditingkatkan bila saluran 

pencernaan ternak berada pada kondisi yang optimal sehingga 

dapat mencerna dan menyerap zat makanan secara maksimal. 

Usaha yang banyak dilakukan untuk meningkakan efisiensi 

pakan yaitu dengan pemberian antibiotik berupa probiotik, 

fitobiotik dan acidifier.  

Acidifier merupakan asam organik yang mempunyai 

fungsi mengontrol keasaman, pengontrolan pH yang tepat, 

mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan, 

bertindak sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan 

mencegah terjadinya reaksi peroksidasi (Hui, 1992). Bawang 

putih mengandung minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai 

antibakteri, antiseptik dan antijamur (Rabinowitch dan Currah, 

2002; Hakim, 2008). Tanaman meniran mengandung dua 

senyawa terpenoid yaitu jenis phytadiene dan 1,2-seco 

cladiellan, dimana campuran kedua senyawa aktif terhadap 

penghambatan pertumbuhan bakteri Escherechia coli dan 

bakteri Staphylococcus aureus (Gunawan, Bawa, dan 

Surisnayanti, 2008)  

Penggunaan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik ini diharapkan dapat memperbaiki karakteristik usus 
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halus, karena usus halus merupakan tempat utama perncernaan 

dan absorbsi zat makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

enkapsulasi yang dapat melindungi campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik agar dapat dimanfaatkan di daerah 

usus halus, dan dapat meningkatkan karakteristik usus halus. 

Menurut Versic (2000) tujuan dari enkapsulasi yaitu untuk 

melindungi flavor dan aroma serta dapat meningkatkan 

kelarutan. 

Penggunaan probiotik pada ayam mempunyai pengaruh 

positif, diantaranya menambah produksi asam laktat, hydrogen 

peroksida, antibiotika, enzim, vitamin B dan meningkatkan 

kompetisi antagonis dengan mikroba patogen dalam 

melakukan penempelan pada saluran pencernaan. Pemberian 

probiotik starbio dapat melindungi ternak dari keracunan 

ammonia sebagai konsekuensi meningkatnya degradasi protein 

pakan, selain itu juga dapat meningkatkan jumlah mikroba 

dalam saluran pencernaan yang menghasilkan enzim pengurai 

zat makanan sehingga zat makanan tersebut mudah diserap 

tubuh (Mesrawati, 2001).  

Jumlah dan panjang villi memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik usus. Jumlah dan panjang villi 

mempengaruhi luas bidang penyerapan di usus halus. Villi 

merupakan tonjolan-tonjolan kecil yang berada pada dinding 

usus, dimana tonjolan-tonjolan tersebut akan memperluas 

permukaan dari usus. Tiap villi memiliki jaringan kapiler 

darah sebagai tempat penyerapan zat makanan (Gillespie, 

1998). Selanjutnya Rose, Millard, dan Hesketh (1992) faktor 

yang dapat memepengaruhi jumlah dan panjang villi usus 

diantaranya pakan, keseimbangan bakteri patogen dan non 

patogen serta infeksi penyakit. Infeksi veriformis dan 

coccidiosis dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan 
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penurunan jumlah villi dan panjang villi usus. Skema kerangka 

pikir penelitian tersaji pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam bentuk enkapsulasi lebih dapat 

memperbaiki karakteristik usus halus dibandingkan 

dengan bentuk non enkapsulasi. 

2. Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam pakan dengan level semakin tinggi 

dapat memperbaiki karakteristik usus halus.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Acidifier 

Acidifier adalah asam organik yang mempunyai fungsi 

mengontrol keasaman, pengontrolan pH yang tepat, mencegah 

pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan, bertindak 

sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan mencegah 

terjadinya reaksi perosidasi (Hui, 1992). Acidifier dapat berupa 

asam sitrat, asam laktat, asam propionate, asam asetat atau 

campuran asam organik dan campuran dengan zat makanan 

lain. Tujuan penggunaan acidifier dalam pakan adalah untuk 

meningkatkan efisiensi pakan dan meningkatkan kesehatan 

unggas. Penggunaan acidifier dapat menurunkan pH saluran 

pencernaan baik pada daerah duodenum,  jejenum, ileum, dan 

caecum. Penurunan pH saluran pencernaan ini dapat 

menurunkan jumlah bakteri patogen (Salmonella sp. dan 

Escherichia coli) serta dapat meningkatkan bakteri non 

patogen (Bacillus sp. dan Lactobacillus sp.) (Hyden, 2000). 

Faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi asam 

organik adalah mikroorganisme, sumber karbon, sumber 

nitrogen, pH, suhu dan waktu inkubasi (Ali, Ul-Haq, Qadeer, 

dan Iqbal, 2002). Produksi Bacillus coagulans optimal pada 

pH awal 7,1 suhu 43 C dan waktu inkubasi 45 jam persentase 

produksi asam laktat adalah 44,36 3,01% dan rendemennya 

adalah 43,1 5,95% sedangkan produksi asam sitrat melalui 

proses fermentasi molasses dengan Aspergilus niger optimal 

pada pH awal 7,0 suhu 50 C dan waktu inkubasi 3 hari. 

Persentase asam sitrat adalah 42,49 2,04% dan rendemennya 

adalah 51,74 5,24% (Natsir, Sjofjan, Al Awwaly, dan Manab, 
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2006). Untuk asam fomiat telah disimpulkan bahwa dengan 

pemberian pada tingkat lebih rendah dari 0,5% dalam bentuk 

cair dapat meningkatkan penampilan ayam pedaging 

(Luckstadt, Senkoylu, Akyurek dan Agma, 2004). 

Hyden (2000) penggunaan acidifier berupa asam sitrat 

mempunyai efek menurunkan pH pada daerah usus halus dan 

usus besar. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan 

dan absorbsi zat makanan, apabila pH pada saluran pencernaan 

rendah, maka mikroba patogen tidak dapat bertahan hidup 

sedangkan mikroba non patogen dapat meningkatkan 

pertumbuhannya 

 

2.2 Fitobiotik 

Meniran memiliki senyawa golongan alkaloid, 

flavonoid, saponin, dan tanin yang terkandung di dalam 

ekstrak etanol meniran memiliki aktivitas sebagai antimikroba. 

Aktivitas anti mikroba dapat diketahui dari kemampuan 

penghambatan pertumbuhan bakteri gram positif, 

Staphylococcus aureus dan khamir C. albicans. Penghambatan 

pertumbuhan mikroba terjadi karena penghambatan sintesis 

dinding sel, pengubahan permeabilitas  membran sel atau 

transpor aktif melalui membran sel, penghambatan sintesis 

protein, dan penghambatan sintesis asam nukleat (Wibowo, 

2006). 

Meniran memiliki aktifitas imunomodulator. 

Imunomodulator berperan membuat sistem imun lebih aktif 

dalam menjalankan fungsinya, menguatkan sistem imun tubuh 

(imunomodulator) atau menekan reaksi sistem imun yang 

berlebihan (imunosuppressan). Penambahan bawang putih 

dalam pakan ayam pedaging tidak memberikan pengaruh yang 



10 
 

nyata terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 

konversi pakan, tetapi memberikan kecenderungan 

penampilan produksi dan berat karkas yang lebih baik (Onibi, 

Adebisi, Fajemisin dan Adetunji, 2009). Kandungan zat 

makanan pada meniran dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Identifikasi Kimia Ekstrak Etanol Herba 

Meniran. 

 

Golongan Senyawa Hasil 

Alkaloid + 

Flavonoid + 

Saponin + 

Tanin + 

Antrakuinon - 

Steroid - 

Glikosida - 

Sumber : Mangunwardoyo, 2009 

 

Pengaruh asam formiat dan ekstrak fitobiotik dari 

campuran oregano, kayu manis, lada dan minyak esensial dari 

ekstrak tumbuhan hidroalkaholik sage, thyme, dan daun 

rosemary memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan 

kontrol terhadap konversi pakan, ketinggian villi, luas villi, 

kecernaan bahan kering dan protein (Garcia, Gregori, 

Hernandez, Megiaz, dan Madrid, 2007). Umbi bawang putih 

mengandung zat-zat yang bersifat racun bagi serangga hama, 

antara lain minyak atsiri, alinase, germanium, sativin, sulfid, 

sinistrin, selenium, scordinin, nicotinic, dan saponin. Dialil 

sulfida yang terkandung pada bawang putih dapat digolongkan 
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sebagai insektisida organik (Hasnah, 2010). Kandungan zat 

makanan pada bawang putih dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Dalam 100 g Bawang Putih. 

 

Nama Komponen Satuan (g) 

Kadar Air 63 

Protein 6 

Karbohidrat 29 

Serat 0,8 

Kalsium 30 

Besi 1,3 

Thiamine 0,25 

Riboflavin 0,08 

Nicotinamide 0,3 

Asam Askorbat 20 

Sumber : Hastuti, 2008 

 

Fitobiotik dalam bentuk tepung bersifat higroskopis 

mengakibatkan bahan aktif dalam bahan pakan mudah rusak. 

Hal ini dapat diminimalisir dengan penambahan Butylated 

Hydroxy Toluene (BHT) akan tetapi tepung fitobiotik belum 

bisa dimanfaatkan oleh ternak secara optimal karena 

dikhawatirkan dapat rusak dalam perjalanannya masuk 

kedalam saluran pencernaan sehingga diperlukan enkapsulasi 

(Lestariningsih, 2012). Allicin yang terkandung dalam bawang 

putih kemungkianan juga adalah zat aktif yang bersifat 

antihelmic. Allisin tidak terbentuk pada tanaman utuh bawang 

putih, karena pada bawang putih utuh mengandung alliin dan 

enzim allinase. Apabila bawang putih diiris atau dihancurkan 

maka alliin akan bereaksi dengan enzim allinase membentuk 

allicin (Regar, 2009). 
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2.3 Probiotik  

Probiotik adalah pakan tambahan yang berfungsi untuk 

mengatur keseimbangan mikroba didalam saluran pencernaan 

ternak. Mikroba yang dapat dipakai sebagai bahan probiotik 

ditentukan berdasarkan berbagai kriteria dengan penekanan 

bahwa mikroba tersebut tidak bersifat racun dan aman untuk 

dikonsumsi. Probiotik mengandung kultur tunggal atau 

campuran yang terdiri atas bakteri, kamir dan kapang 

(Widyastuti, 1996). Menurut Harimurti, dkk.(2005) probiotik 

berbeda dengan antibiotik, bahwa probiotik merupakan 

mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses 

penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak, sehingga 

tidak terdapat residu dan tidak terjadi mutasi pada ternak. 

Antibiotik merupakan senyawa kimia murni yang mengalami 

proses penyerapan dalam saluran pencernaan. 

Probiotik merupakan mikroba hidup yang 

menguntungkan, yang mekanisme kerjanya mendesak mikroba 

non-indigenous keluar dari ekosistem saluran pencernaan, dan 

menggantikan lokasi mikroba patogen di dalam saluran 

pencernaan. Probiotik berasal dari mikroba indigenous, maka 

proses translokasi yang terjadi berjalan secara alamiah di 

dalam ekosistem usus. Mikroba pathogen non-indigenous 

merupakan benda asing, oleh karena itu didesak keluar dari 

saluran pencernaan. Mekanisme probiotik ini dalam usus 

adalah dengan mempertahankan keseimbangan, mengeliminasi 

mikroba yang tidak diharapkan atau bakteri pathogen dari 

induk semang (Abun, 2008).  

Harimurti, dkk. (2005) isolasi bakteri asam laktat yang 

berasal dari saluran pencernaan ayam didominasi oleh 

Lactobacillus murinus, Pedicoccus acidilactici dan 
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Streptococcus thermophilus. Lactobacillus murinus 

merupakan bakteri asam laktat yang habitatnya adalah saluran 

pencernaan, sedangkan Pedicoccus acidilactici dan 

Streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat yang 

tahan terhadap suhu tinggi. Astuti dan Rahmawati (2010) 

mikroba dari jenis Streptococcus sp. mampu menghasilkan 

asam laktat yang merupakan senyawa antimikrobia karena 

mampu menghambat mikroba lain. Kemampuan asam laktat 

dalam menghambat dan menekan pertumbuhan mikroba lain 

yang umumnya adalah patogen, pada akhirnya akan 

meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dalam 

produktivitas ternak. Mekanisme penghambatan pertumbuhan 

bakteri patogen oleh asam laktat dapat melalui berbagai cara. 

Proses metabolisme yang dilakukan oleh Streptococcus sp. 

akan menghasilkan akumulasi asam laktat dalam medium, 

sehingga menyebabkan penurunan pH (efek pengasaman) 

pada medium. Asam laktat terdisosiasi di dalam sel bakteri 

yang mengakibatkan pH internak sel menurun. Penurunan pH 

ini selanjutnya dapat mengganggu aktivitas sel bakteri 

tersebut, diantaranya berkaitan dengan penghambatan 

pertumbuhan oleh aktivitas enzim. Mekanisme efek 

pengasaman ini dapat menguntungkan bagi pertumbuhan 

bakteri asam laktat termasuk Streptococcus sp. karena BAL 

telah teruji mampu bertahan dalam pH asam, sedangkan 

sebagian bakteri patogen tidak dapat bertahan pada pH asam. 

 

2.4 Enkapsulasi  

Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen 

bahan pakan yang sensitif terhadap kerusakan karena proses 

oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi dan merubah 
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komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang lebih mudah 

ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan kelarutan 

(Shelke, 2006). Menurut Versic (2000) proses enkapsulasi 

bahan dilapisi dengan menggunakan teknik tertentu antara lain 

spray coating, annularjet, spinning disk, spray chilling, 

spaydrying. Metode lain yang digunakan adalah dengan 

pengeringan vakum (vacum drying). 

Saluran pencernaan unggas memiliki tingkat keasaman 

(pH) yang berbeda-beda dalam setiap bagiannya. Pakan yang 

masuk dalam saluran dapat mempengaruhi terjadinya 

perubahan tingkat keasaman pada masing-masing bagian 

dalam saluran pencernaan sehingga asam-asam organik yang 

ditambahkan dalam pakan harus dilindungi (protected) untuk 

menghindari disosiasi dalam crop dan usus halus yang 

memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga zat-zat 

makanan dapat mencapai bagian-bagian dalam saluran 

pencernaan selanjutnya dimana populasi bakteri-bakteri yang 

menguntungkan berada (Gauthier, 2006). Fitobiotik dalam 

bentuk tepung bersifat higroskopis mengakibatkan bahan aktif 

dalam bahan pakan mudah rusak. Hal ini dapat diminimalisir 

dengan penambahan Butylated Hidroxytoluene (BHT) akan 

tetapi tepung fitobiotik belum bisa dimanfaatkan oleh ternak 

secara optimal karena dikhawatirkan dapat rusak dalam 

perjalanannya masuk kedalam saluran pencernaan sehingga 

diperlukan enkapsulasi (Lestariningsih, 2012). 

Sukemi (2012) melaporkan bahwa fitobiotik enkapsulasi 

mempunyai kecernaan protein dalam bentuk enkapsulasi 

mencapai 82,16 % sedangkan kecernaan protein dalam bentuk 

tepung 78,48 %. Kecernaan yang tinggi tersebut di duga 

karena zat aktif dalam fitobiotik bentuk enkapsulasi lebih 

efektif dalam menekan kehidupan  mikroba  patogen sehingga 
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lebih optimal dalam penyerapan zat makanan. Gauthier (2006) 

menyatakan bahwa penambahan asam organik yang 

dienkapsulasi dapat meningkatkan bobot badan ayam 

pedaging jantan dari 2,36 kg menjadi 2,38 kg dan dapat 

menurunkan konversi pakan dari 1,61 menjadi 1,57. 

Penambahan asam laktat terenkapsulasi secara sangat nyata 

meningkatkan penampilan produksi menurunkan pH usus, 

meningkatkan panjang villi serta menurunkan Echerechia coli 

dan Salmonella sp. Asam laktat bentuk enkapsulasi lebih baik 

dibandingkan bentuk cair (Natsir, Sjofjan, Al Awwaly, Manab, 

dan Widodo 2010). 

 

2.5 Itik Pedaging  

Itik memiliki peranan penting sebagai sumber protein 

hewani dengan produksi sebesar 27.900 ton atau 0,18% dari 

total daging unggas yang mayoritas disuplai dari ayam ras 

(Anonymous, 2010). Produksi daging itik pada tahun 2005 

sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sebesar 50% 

dengan laju 12,5% per tahun (Suparyanto, 2005). Putri (2014) 

menyatakan bahwa itik Hibrida merupakan persilangan antara 

itik Campbell betina dengan itik Peking jantan umur 2 

minggu. Saleh (2004) itik merupakan unggas air karena 

sebagian hidupnya dilakukan ditempat yang berair. Itik 

memiliki struktur fisik seperti fisik selaput jari dan paruh yang 

lebar dan panjang. Prasetyo, Ketaren, dan Hardjosworo (2005) 

itik hibrida yang merupakan hasil persilangan dari dua jenis 

itik yang berbeda memiliki pertambahan bobot badan yang 

baik. Persilangan antara bebek Mojosari jantan dan Alabio 

betina mampu mencapai bobot 1,3 kg pada umur 8 minggu. 

Kebutuhan gizi itik peking dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan Zat Makanan Itik Peking Pada Berbagai 

Umur 

 

Gizi 
Starter 

(0-2 minggu) 

Grower 

(2-7 minggu) 
Bibit 

Protein Kasar (%) 22 16 15 

Energi (kkal EM/kg) 2900 3000 2900 

Metionin (%) 0,40 0,30 0,27 

Lisin (%) 0,90 0,65 0,60 

Ca (%) 0,65 0,60 2,75 

P tersedia (%) 0,40 0,30 - 

Sumber : NRC 1994  

Menurut Buwono (2007) menyatakan bahwa satu hal 

yang menjadi syarat utama pakan menjadi pakan ideal adalah 

pakan tersebut disukai dan dikonsumsi oleh ternak itik, dalam 

pengertian semakin senang ternak itik terhadap pakan yang 

diberikan maka akan semakin banyak pakan yang 

dikonsumsinya, dari pendapat tersebut diharapkan jumlah 

nutrisi yang dikonsumsi seekor unggas akan mampu 

meningkatkan bobot daging yang dihasilkan. Sebagian pakar 

peternakan menyatakan bahwa secara umum produktivitas 

ternak salah satunya dipengaruhi pakan. Faktor pakan meliputi 

kandungan zat makanan yang terkandung dalam pakan, cara 

dan metode pemberian pakan. Ternak itik itu sendiri 

memegang peranan penting untuk memperoleh produksi yang 

tinggi, dimana pakan yang dikonsumsi tersebut apakah mampu 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
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2.6 Karakteristik Usus Halus  

Usus halus merupakan tempat utama penyerapan zat 

makanan (Gillespie, 1998). Variabel yang mewakili 

karakteristik usus ini adalah jumlah villi, panjang villi dan 

kedalaman kripta. Pada jumlah dan panjang villi memberikan 

pengaruh terhadap karakteristik usus. Jumlah dan panjang villi 

mempengaruhi luas bidang penyerapan di usus halus. Villi 

merupakan tonjolan-tonjolan kecil yang berada pada dinding 

usus, dimana tonjolan-tonjolan tersebut akan memperluas 

permukaan dari usus. Setiap villi memiliki jaringan kapiler 

darah sebagai tempat penyerapan zat makanan (Gillespie, 

1998). Selanjutnya Rose, et al. (1992) faktor yang dapat 

memepengaruhi jumlah dan panjang villi usus diantaranya: 

pakan, keseimbangan bakteri patogen dan non patogen serta 

infeksi penyakit. Infeksi veriformis dan coccidiosis dalam 

saluran pencernaan dapat menyebabkan penurunan jumlah 

villi dan panjang villi usus. 

Dahlke, Riberio, Kessler, Lima dan Maiorika (2003) 

menyatakan bahwa jumlah dan panjang villi dipengaruhi oleh 

pakan. Pakan bentuk pellet dapat meningkatkan jumlah villi 

jika dibandingkan dengan bentuk tepung. Panjang villi tidak 

dipengaruhi oleh bentuk tepung, dipengaruhi oleh ukuran 

partikel pakan. Pakan dengan ukuran partikel yang lebih besar 

mempunyai laju aliran pakan agak lambat. Menurut Pelicano, 

Sauza, Figueiredo, Boiago, Carvalho dan Bordon (2005), 

jumlah villi yang lebih banyak dan panjang villi yang semakin 

optimal dan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 

serta menurunkan angka konversi pakan. Hasil penelitian 

Pelicano, et al. (2005) menunjukkan bahwa ayam pedaging 

umur 21 hari dengan penambahan probiotik Bacillus suptilis 
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pada pakan basal dapat meningkatkan kedalaman kripta yaitu 

223 µm.   

Chamba, Puyanlto, Ortiz, Torrealba, Mallo dan Riboty 

(2014) menyatakan bahwa penambahan sodium butirat 

terenkapsulasi dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan kedalaman kripta yaitu 469 µm. Acidifier yang 

diberikan pada pakan unggas atau ternak monogastrik sangat 

membantu dalam peningkatan performans pertumbuhan oleh 

peningkatan proses pencernaan melalui beberapa mekanisme, 

seperti penurunan pH dan mempertahankan kualitas pakan, 

bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri. 

Menghambat pertumbuhan mikroba patogen seperti 

Echerechia coli, Clostridia, Salmonella sp. Asam organik juga 

dapat menstimulasi sekresi pancreas, yang mana dapat 

meningkatkan pencernakan, penyerapan, dan retensi protein 

dan asam amino (Hashemi, Zulkifli, Davoodi, Hair, dan Loh, 

2014). Hasil penelitian Hashemi et al., (2014) menunjukkan 

bahwa pakan ayam pedaging yang disuplementasi 7,5 g 

Echerechia hirta/kg dan 1,5 g acidifier/kg pakan basal dapat 

meningkatkan kedalaman kripta yaitu 186 µm. 

 

Keterangan :  

A : Panjang villi 

B : Kedalaman kripta 

 

Gambar 2. Ilustrasi Penampang Villi Usus 

Sumber : Iji, Hughes, Choct dan Tivey (2001). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 September 

2014 - 6 November 2014 di peternakan itik Bapak Tito Desa 

Njoso Kecamatan Junrejo Batu Malang. Analisis bahan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Univeristas Brawijaya, Malang. Analisis 

karakteristik usus yaitu perhitungan jumlah villi, panjang villi 

dan kedalaman kripta usus halus dilaksanakan di Laboratorium 

Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik Pedaging 

 

Itik pedaging yang digunakan adalah itik hibrida 

(persilangan itik jantan Peking dan itik betina Champbell) 

umur 14 hari sebanyak 128 ekor tanpa adanya perbedaan jenis 

kelamin dengan bobot badan rata-rata 310,28±29,47 g dengan 

koefisien keragaman 9,5% data selengkapnya tersaji pada 

Lampiran 1. Lama pemeliharaan selama 35 hari. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang plot. Kandang untuk pakan perlakuan berjumlah 32 

plot. Ukuran tiap plot adalah panjang 100 cm, lebar 75 cm, 

tinggi 45 cm dan tiap plot diisi 4 ekor itik. Tiap plot dilengkapi 

dengan tempat pakan dan tempat minum. Peralatan lain yang 
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digunakan adalah lampu penerang alat pembersih kandang. 

Kandang penelitian tersaji pada Lampiran 6. 

 

3.2.3 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Timbangan O’haus dengan ketelitian 0,01 g yang 

digunakan untuk menimbang DOD. 

b. Timbangan digital kapasitas 5 kg digunakan untuk 

perhitungan sisa pakan dan  pencampuran pakan. 

c. Tempat pakan dan tempat minum itik pedaging. 

d. Peralatan pembuatan pakan meliputi: piring keramik, 

microwave oven termodifikasi, oven 40°C, juicer, 

tatah, baskom, mixer, sendok, penyaring. 

e. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pakan 

f. Peralatan kebersihan meliputi: sapu, lap, dan tempat 

sampah. 

g. Peralatan processing itik meliputi: panci, plastik, 

pisau, gunting dan baskom. 

h. Mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer untuk 

menghitung jumlah villi usus, mengukur panjang villi 

dan kedalaman kripta usus halus dengan satuan (µm), 

1 mm=1000 µm. 

 

3.2.4 Pakan  

3.2.4.1 Aditif Pakan 

 

Aditif pakan yang digunakan adalah kombinasi 

fitobiotik, acidifier dan probiotik non enkapsulasi dan dengan 

enkapsulasi. Proses enkapsulasi bahan enkapsulan yang 

digunakan adalah gum arab dan whey dengan perbandingan 
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4:1 dengan total penggunaan enkapsulan dengan campuran 

bawang putih dan meniran 2:1. Selain itu ditambahkan 

Butylated Hydroxy Toluene (BHT) sebanyak 0,06 g dari 

campuran bawang putih dan meniran sebagai bahan 

antioksidan untuk menghambat proses oksidasi. Proses 

pembuatan aditif pakan campuran bawang putih, meniran, 

asam laktat, dan asam sitrat dalam bentuk enkapsulasi 

selengkapnya tersaji pada Lampiran 5.  

 

3.2.4.2 Pakan Penelitian 

Pakan yang digunakan adalah pakan pabrik yang terdiri 

dari campuran konsentrat pabrik, jagung dan bekatul sebagai 

pakan basal. Pakan yang diberikan disesuaikan dengan 

kebutuhan per periode itik pedaging (starter dan finisher) 

pakan yang diberikan sebelum perlakuan berupa komplit feed 

BR 1 umur 0-14 hari dan perlakuan mulai umur 15-49 hari 

menggunakan pakan basal yang ditambahkan aditif pakan 

sesuai dengan level perlakuan.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan yaitu percobaan secara in vivo 

menggunakan RAL pola tersarang. Pakan perlakuan yang 

digunakan mulai itik umur 14 hari adalah jenis pakan yaitu 

konsentrat pabrik dengan penambahan campuran acidifier 

alami, fitobiotik (meniran dan bawang putih) dan probiotik, 

dengan perbandingan (1:2:1) bentuk non enkapsulasi (B1) dan 

enkapsulasi (B2) tersarang pada bentuk dan dibedakan atas 

tingkat penggunaan 0% (L0), 0,5% (L1), 1% (L2), 1,5% (L3), 

sehingga total perlakuan sebanyak 8 dengan 4 ulangan, dan 

setiap ulangan digunakan 4 ekor itik pedaging. Pakan yang 
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digunakan adalah pakan yang ditambah aditif pakan sesuai 

level pemberian. Pakan dan air minum diberikan secara ad 

libitum. Perlakuan pemberian pakan pada itik pedaging 

sebagai berikut : 

B1L0 = pakan basal + 0% aditif pakan non enkapsulasi. 

B1L1 = pakan basal + 0,5% aditif pakan non enkapsulasi. 

B1L2 = pakan basal + 1% aditif pakan non enkapsulasi. 

B1L3 = pakan basal + 1,5% aditif pakan non enkapsulasi. 

B2L0 = pakan basal + 0% aditif pakan enkapsulasi. 

B2L1 = pakan basal + 0,5% aditif pakan enkapsulasi. 

B2L2 = pakan basal + 1% aditif pakan enkapsulasi. 

B2L3 = pakan basal + 1,5% aditif pakan enkapsulasi. 

 

Komposisi bahan pakan yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan Basal 

 

Bahan Pakan (%) 

Konsentrat 40 

Jagung 50 

Dedak 10 

Total 100 

Kandungan Zat Makanan Pakan Basal*)  

Bahan Kering (%) 

Protein Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Abu (%) 

Gross Energy (Kkal/kg) 

91,96 

21,44 

6,05 

2,83 

6,51 

3504,07 

Keterangan : (*) Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 
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3.4 Prosedur Penelitian   

3.4.1 Tahap Persiapan  

Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan 

sebelum penelitian berlangsung. Tahap persiapan yang 

dilakukan dalam penelitian terdiri dari mempersiapkan 

kandang, dan peralatannya, sanitasi kandang (penyemprotan 

kandang), penataan dan pelabelan kandang sesuai perlakuan, 

penataan kandang plot yang diberi tempat pakan dan tempat 

minum, pemasangan lampu penerangan. 

 

3.4.2 Tahap Pemeliharaan 

Itik dipelihara selama 35 hari dengan diberikan pakan 

sesuai perlakuan dan setiap minggu dicatat konsumsi pakan 

dan pertambahan bobot badan. 

 

3.4.3 Pengujian Jumlah, Panjang Villi Usus dan 

Kedalaman Kripta 

 

Tahapan pengujian karakteristik usus dilakuakan 

dengan perhitungan jumlah villi, pengukuran panjang viili dan 

ketebalan kripta menggunakan mikroskop trinokuler yang 

dilengkapi dengan mikrometer. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu 

karakteristik usus yang meliputi jumlah villi, panjang villi dan 

kedalaman kripta usus halus. 

1. Jumlah villi. Prosedur perhitungan jumlah villi yaitu 

usus halus bagian ileum dipotong, isi usus dikeluarkan 

dan mukosa usus dibersihkan dengan larutan NaCl 
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fisiologis 0,01%, kemudian dimasukkan dalam larutan 

formalin 10%. Setelah itu lumen usus dipotong 

dengan menggunakan mikrotom dan ditempatkan pada 

slide untuk dilakukan pewarnaan dengan Haemoxylin-

eusin (Harimurti dan Rahayu, 2009). Selanjutnya 

jumlah villi dihitung menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 100x. Gambar perhitungan jumlah villi 

tersaji pada Lampiran 6.  

2. Panjang villi. Prosedur pengukuran panjang villi yaitu 

usus halus bagian ileum dipotong, isi usus dikeluarkan 

dan mukosa usus dibersihkan dengan larutan NaCl 

fisiologis 0,01%, kemudian dimasukkan dalam larutan 

formalin 10%. Setelah itu lumen usus dipotong 

dengan menggunakan mikrotom dan ditempatkan pada 

slide untuk dilakukan pewarnaan dengan Haemoxylin-

eusin (Harimurti dan Rahayu, 2009). Selanjutnya 

panjang villi ( m) diukur menggunakan mikroskop 

yang dilengkapi mikrometer dengan perbesaran 250x. 

Gambar pengukuran panjang villi tersaji pada 

Lampiran 6. 

3. Kedalaman kripta. Prosedur pengukuran kedalaman 

kripta yaitu usus halus bagian ileum dipotong, isi usus 

dikeluarkan dan mukosa usus dibersihkan dengan 

larutan NaCl fisiologis 0,01%, kemudian dimasukkan 

dalam larutan formalin 10%. Setelah itu lumen usus 

dipotong dengan menggunakan mikrotom dan 

ditempatkan pada slide untuk dilakukan pewarnaan 

dengan Haemoxylin-eusin (Harimurti dan Rahayu, 

2009). Selanjutnya kedalaman kripta ( m) diukur 

menggunakan mikroskop yang dilengkapi mikrometer 
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dengan perbesaran 400x. Gambar pengukuran 

kedalaman kripta tersaji pada Lampiran 6. 

 

3.6 Analisis Data  

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program komputer Microsoft Excel berdasarkan 

data dalam penelitian kemudian dianalisis dengan analisis 

varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

tersarang. Menurut Yitnosumarto (1993) model sistematis 

Rancangan Acak Lengkap adalah: 

 

Yijk =  + i + j(i) + k(ij) 

Dimana: 

Yijk  : pengamatan dari pengaruh faktor AS level ke-i, 

faktor B level ke -j (tersarang pada     faktor A dan 

pada ulangan ke k) 

  : nilai rata-rata (mean). 

i  : pengaruh perlakuan bentuk 

 j(i)  : pengaruh faktor level tersarang pada faktor bentuk 

k(ij)  : galat percobaan karena pengaruh faktor A level ke –

I, faktor B level ke -j  

 

Apabila ada perbedaan antar perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan 

Torrie, 1992) 
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3.7  Batasan Istilah 

 

Acidifier  : campuran asam sitrat dan asam laktat dengan 

perbandingan 1 : 1 (w/w). Asam laktat 

diproduksi melalui proses fermentasi molasses 

dengan Bacillus coagulans optimal pada pH 

awal 7,1, suhu 43 C dan waktu inkubasi 45 

jam. Persentase produksi asam laktat 

44,36 3,01% dan rendemennya adalah 

43,13 5,95%. Sedangkan produksi asam sitrat 

melalui proses fermentasi molasses dengan 

Aspergillus niger optimal pada pH awal 7,0, 

suhu 50 C dan waktu inkubasi tiga hari. 

Persentase asam sitrat adalah 42,49 2,04% 

dan rendemennya adalah 51,74 5,24% 

(Natsir, dkk. 2006). 

Fitobiotik  : tanaman yang memiliki kandungan zat aktif 

yang memiliki fungsi dalam penyembuhan 

maupun pencegahan penyakit dalam hal ini 

adalah bawang putih dan meniran. 

Probiotik  : berupa mikroba hidup (Lactobacillus sp. dan 

Bacillus sp.) yang diberikan pada ternak yang 

mempunyai efek positif bagi ternak yang 

mengkonsumsinya.  

Enkapsulasi  : proses dimana acidifier bentuk cair serta 

bawang putih dan meniran hasil juicer dalam 

bentuk cair dilapisi oleh enkapsulan menjadi 

suatu bahan dalam mikrokapsul bentuk tepung 

yang dicampurkan dalam pakan. 
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Lumen  : ruang atau rongga yang berfungsi untuk 

tempat penyimpanan zat-zat makanan yang 

diperlukan oleh sel yang terletak pada suatu 

jaringan yang beruang dan berongga di dalam 

saluran pencernaan. 

Villi  : merupakan bentuk tonjolan-tonjolan yang 

berada dinding usus yang memperluas bidang 

penyerapan. 

Kripta  : di antara dasar-dasar villi terdapat kelenjar-

kelenjar yang meluas ke dalam bagian bawah 

mukosa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bentuk Non Enkapsulasi dan Enkapsulasi 

Terhadap Jumlah Villi, Panjang Villi dan Kedalaman 

Kripta Usus Halus 

 

Data hasil penelitian pengaruh bentuk non enkapsulasi 

dan enkapsulasi terhadap jumlah villi, panjang villi dan 

kedalaman kripta usus halus itik pedaging umur 49 hari 

ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Penelitian Pemberian Pakan Campuran 

Fitobiotik, Acidifier, dan Probiotik dalam Bentuk 

Non Enkapsulasi dan Enkapsulasi. 

Perlakuan 
Variable yang diukur 

Jumlah Villi 

(unit/lumen) 

Panjang Villi 

(µm) 

Kedalaman 

Kripta (µm) 

B1 52,50±2,23 421,87±24,53 137,23±14,84 

B2 56,87±1,99 552,73±33,80 149,61±22,22 

 

4.1.1 Pengaruh Bentuk Terhadap Jumlah Villi Usus Halus 

 

Rata-rata jumlah villi berdasarkan Tabel 5. 

menunjukkan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

dalam bentuk non enkapsulasi yaitu 52,50±2,23 (unit/lumen) 

cenderung lebih rendah dari pada bentuk enkapsulasi 

56,875±1,99 (unit/lumen).  

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 2. 

menunjukkan bahwa campuran fitobiotik, acidifier dan 
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probiotik memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap jumlah villi usus halus. Hal ini karena kandungan zat 

makanan pada pakan yang diberikan relatif sama, oleh sebab 

itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam bentuk 

enkapsulasi maupun non enkapsulasi. Secara statistik tidak 

memberikan pengaruh yang nyata, namun secara diskriptif 

penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

bentuk enkapsulasi cenderung lebih baik dibandingkan bentuk 

non enkapsulasi. Kecenderungan tersebut mengindikasikan 

bahwa campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik enkapsulasi 

dapat mencapai usus halus dan menciptakan kondisi asam 

yang dapat menguntungkan bagi pertumbuhan mikroba non 

patogen. Mikroba non patogen dapat membantu melindungi 

villi dari peluruhan. Menurut Pelicano, et al. (2005) asam 

organik dapat mencegah terjadinya kerusakan mukosa usus 

akibat serangan bakteri patogen seperti Salmonella enteritidis 

dengan berkurangnya bakteri patogen, jumlah villi yang 

dirusak oleh bakteri tersebut semakin sedikit. 

 

4.1.2 Pengaruh Bentuk Terhadap Panjang Villi Usus Halus 

 

Rata-rata panjang villi (µm) pada Tabel 5. menunjukkan 

bentuk enkapsulasi (552,73±33,80) µm cenderung lebih tinggi 

dari pada bentuk non enkapsulasi (421,87±24,53) µm. 

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 3. 

menunjukkan bentuk campuran fitobiotik, acidifier dan 

probiotik memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap panjang villi. Hal ini diduga karena 

kandungan zat makanan pada pakan yang diberikan relatif 

sama. Secara statistik tidak memberikan pengaruh yang nyata, 

namun secara diskriptif penambahan campuran fitobiotik, 
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acidifier, dan probiotik bentuk enkapsulasi cenderung lebih 

baik dari pada bentuk non enkapsulasi. Kecenderungan 

tersebut mengindikasikan bahwa enkapsulasi dapat 

memproteksi campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

sehingga tidak terdegradasi sebelum mencapai usus halus yang 

dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan 

mikroba non patogen. Gunal, et al. (2006) menyatakan bahwa 

penambahan asam organik dalam pakan ayam akan 

melindungi dinding usus dan mengurangi jumlah bakteri 

patogen dalam usus. Pelicano, et al. (2005) menambahkan 

bahwa pada kondisi yang lebih asam, jumlah bakteri non 

patogen meningkat, sedangkan jumlah bakteri patogen 

berkurang. Hal ini dapat menurunkan kejadian infeksi di usus 

dan menstimulasi perkembangan panjang villi usus. Jumlah 

villi yang banyak dan panjang villi yang semakin panjang 

menunjukkan permukaan daerah yang absorbtif juga semakin 

luas sehingga penyerapan zat makanan semakin optimal. 

 

4.1.3 Pengaruh Bentuk Terhadap Kedalaman Kripta Usus 

Halus 

 

Rata-rata kedalaman kripta berdasarkan Tabel 5. 

menunjukkan bentuk enkapsulasi (149,61±22,22) µm 

cenderung lebih tinggi dari pada bentuk non enkapsulasi 

(137,23±14,84) µm.  

Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 4. 

menunjukkan bentuk campuran fitobiotik, acidifier dan 

probiotik memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap kedalaman kripta. Hal ini diduga karena 

kandungan zat makanan pada pakan yang diberikan relatif 

sama. Secara statistik tidak memberikan pengaruh yang nyata, 
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namun secara diskriptif penambahan campuran fitobiotik, 

acidifier dan probiotik bentuk enkapsulasi cenderung lebih 

baik dari pada bentuk non enkapsulasi. Hasil penelitian 

Chamba, et al. (2014) menyatakan bahwa penambahan sodium 

butirat terenkapsulasi dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan kedalaman kripta yaitu 469 µm. 

 

4.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non 

Enkapsulasi dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah Villi, 

Panjang Villi dan Kedalaman Kripta Usus Halus 

 

Data hasil penelitian pengaruh level pemberian 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik terhadap jumlah 

villi, panjang villi, dan kedalaman kripta usus halus itik 

pedaging umur 49 hari ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Penelitian Pemberian Pakan Campuran 

Fitobiotik, Acidifier dan Probiotik pada Level dalam 

Bentuk Non Enkapsulasi Dan Enkapsulasi 

Perlakuan Variable yang diukur 

Bentuk Level 
Jumlah Villi 
(unit/lumen) 

Panjang Villi (µm) 
Kedalaman Kripta 

(µm) 

B1 L0 49,25±4,11a 379,69±5,98a 136,72±14,96a 

 
L1 51,75±2,22ab 393,75±15,31ab 141,40±16,80a 

 
L2 52,50±1,29ab 453,13±54,37b 131,75±16,92a 

 
L3 56,50±1,29b 460,94±22,46b 139,06±10,67a 

B2 L0 50,50±4,43a 379,69±27,18a 130,21±13,34a 

 
L1 57,75±1,71b 507,81±53,37b 142,19±31,20a 

 
L2 59,75±1,26b 617,19±23,59c 143,75±29,76a 

 
L3 59,50±0,58b 706,25±31,04d 182,29±14,58b 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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4.2.1 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non 

Enkapsulasi dan Enkapsulasi Terhadap Jumlah 

Villi Usus Halus 

 

Rata-rata jumlah villi usus halus itik pedaging pada 

Tabel 6. menunjukkan bahwa jumlah villi usus halus terendah 

pada penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

bentuk non enkapsulasi adalah level 0% (49,25±4,11) 

unit/lumen, dan jumlah villi usus halus tertinggi adalah level 

1,5% (56,50±1,29) unit/lumen. Perlakuan penambahan 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik bentuk 

enkapsulasi, jumlah villi usus halus terendah adalah 0% 

(50,50±4,43) unit/lumen, dan jumlah villi usus halus tertinggi 

adalah level 1% (59,75±1,26) unit/lumen. Secara statistik dari 

semua perlakuan, jumlah villi usus halus terendah terdapat 

pada penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

bentuk non enkapsulasi pada level 0% (49,25±4,11) 

unit/lumen, dan jumlah villi usus halus tertinggi terdapat pada 

penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

enkapsulasi adalah level 1% (59,75±1,26) unit/lumen.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 2. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dalam berbagai level 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P>0,01) 

terhadap jumlah villi. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar level, diketahui bahwa jumlah villi tertinggi terdapat 

pada level 1,5% (56,50±1,29) unit/lumen, dan terendah pada 

level 0% (49,25±4,11) unit/lumen, namun pada level 0,5% 

(51,75±2,22) unit/lumen, dan 1% (52,50±1,29) unit/lumen, 

tidak terjadi perbedaan notasi diantara kedua level tersebut. 

Hal ini diduga karena pada kondisi asam jumlah bakteri 
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patogen berkurang, dan jumlah bakteri non patogen 

meningkat. Gunal, et al. (2006) menyatakan bahwa 

perkembangan usus halus (termasuk jumlah villi) mungkin 

lebih baik jika bekteri patogen menurun. Bakteri non patogen 

dapat membantu melindungi dinding usus dari peluruhan. 

Menurut Pelicano, et al. (2005) asam organik dapat mencegah 

terjadinya kerusakan mukosa usus akibat serangan bakteri 

patogen seperti Salmonella enteritidis. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 2. menunjukkan 

bahwa bentuk enkapsulasi dalam berbagai level memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P>0,01) terhadap jumlah 

villi. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar level 

dan diketahui bahwa jumlah villi terendah terdapat pada level 

0% (50,50±4,43) dan pada level 0,5% (57,75±1,71), 1% 

(59,75±1,26), dan 1,5% (59,50±0,58) unit/lumen, tidak terjadi 

perbedaan notasi diantara ketiga level tersebut. Namun dari 

ketiga level, menunjukkan bahwa jumlah villi yang terendah 

terdapat pada level 0,5% (57,75±1,71) dan level yang tertinggi 

1% (59,75±1,26) unit/lumen. Hal ini diduga karena pada 

bawang putih mengandung minyak atsiri yang dapat menekan 

bakteri patogen. Hayden (2000) fitobiotik dapat digunakan 

sebagai pakan tambahan untuk meningkatkan bakteri yang 

menguntungkan di dalam saluran pencernaan dengan cara 

menurunkan pH saluran pencernaan.   

Hasil analisis ragam pada Lampiran 2. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi dalam berbagai 

level memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P>0,01) terhadap jumlah villi. Hasil analisis ragam 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar level pada setiap bentuk dan 
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diketahui bahwa jumlah villi tertinggi terdapat pada bentuk 

non enkapsulasi level 1,5% (56,50±1,29) dan jumlah villi 

tertinggi terdapat pada bentuk enkapsulasi level 1% 

(59,75±1,26) unit/lumen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik pada bentuk 

enkapsulasi dengan level 1% dapat meningkatkan jumlah villi 

dibandingkan dengan bentuk non enkapsulasi. Bentuk 

enkapsulasi pada level 1% cenderung lebih baik karena 

didalam pakan terdapat enkapsulan yang dapat memproteksi 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik bertujuan agar 

tidak terdegradasi dalam usus halus. Sukemi (2012) 

melaporkan bahwa fitobiotik enkapsulasi mempunyai 

kecernaan protein dalam bentuk enkapsulasi mencapai 82,16 

% sedangkan kecernaan protein dalam bentuk tepung 78,48 %. 

Kecernaan yang tinggi tersebut di duga karena zat aktif dalam 

fitobiotik bentuk enkapsulasi lebih efektif dalam menekan 

kehidupan  mikroba  patogen sehingga lebih optimal dalam 

penyerapan zat makanan.  

 

4.2.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non 

Enkapsulasi dan Enkapsulasi Terhadap Panjang 

Villi Usus Halus 

 

Rata-rata panjang villi (µm) usus halus itik pedaging 

pada Tabel 6. menunjukkan bahwa panjang villi usus halus 

terendah pada penambahan fitobiotk, acidifier dan probiotik 

bentuk non enkapsulasi adalah level 0% (379,69±5,98) µm, 

sedangkan panjang villi usus halus tertinggi adalah level 1,5% 

(460,94±22,46) µm. Perlakuan penambahan campuran 

fitobiotik, acidifier dan probiotik enkapsulasi, panjang villi 

usus halus terendah adalah level 0% (379,69±27,18) µm, 



35 
 

sedangkan panjang villi usus halus tertinggi adalah level 1,5% 

(706,25±31,04) µm.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dalam berbagai level 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P>0,01) 

terhadap panjang villi. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar level, diketahui bahwa panjang villi tertinggi terdapat 

pada level 1,5% (460,94±22,46) µm dan terendah pada level 

0% (379,69±5,98) µm namun pada level 1% (453,13±54,37) 

dan 1,5% (460,94±22,46) µm, tidak terjadi perbedaan notasi 

diantara kedua level tersebut. Pemberian campuran fitobiotik, 

acidifier dan probiotik bentuk non enkapsulasi pada level 1,5 

% menunjukkan panjang villi yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan level lainnya. Kondisi asam pada usus 

halus jumlah bakteri patogen akan berkurang, sedangkan 

jumlah bakteri non patogen meningkat. Hal ini dapat 

menurunkan kejadian infeksi di usus dan menstimulasi 

perkembangan panjang villi usus. Jumlah villi yang banyak 

dan panjang villi yang semakin panjang akan menunjukkan 

permukaan daerah yang absorbtif juga semakin luas sehingga 

penyerapan zat makanan semakin optimal. Hasil penelitian 

Dehghani (2012) menyatakan bahwa penambahan asam 

organik dan level protein kasar dalam pakan ayam pedaging 

dapat meningkatkan penyerapan zat makanan diarea usus 

halus sehingga dapat memaksimalkan penyerapan asam amino 

dan zat makanan lain. Hasil penelitian lain menunjukkan 

bahwa penambahan jus buah Morinda citrifolia dan 

Lactobacillus acidophilus dalam pakan ayam pedaging 

didapatkan hasil panjang villi tertinggi terdapat pada perlakuan 

penambahan Lactobacillus acidophilus yaitu 439,64 µm.  
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Hasil analisis ragam pada Lampiran 3. menunjukkan 

bahwa bentuk enkapsulasi dalam berbagai level memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P>0,01) terhadap 

panjang villi. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 

level, diketahui bahwa panjang villi tertinggi terdapat pada 

level 1,5% (706,25±31,04) µm dan terendah pada level 0% 

(379,69±27,18) µm namun dari semua level terjadi perbedaan 

notasi. Pemberian campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

bentuk non enkapsulasi pada level 1,5% (706,25±31,04) µm 

menunjukkan panjang villi yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan level lainnya. Hal ini diduga karena 

penambahan antibiotik dalam pakan akan menghasilkan enzim 

yang dapat meningkatkan pencernaan, sehingga dapat 

pengoptimalkan suasana asam didalam saluran pencernaan 

agar bakteri non patogen dan memperbaiki panjang villi 

khususnya pada bagian ileum. Penambahan asam organik 

dalam pakan dapat menurunkan pH lumen usus, kemudian 

bersama zat anti bakteri dan enzim yang dihasilkan oleh 

bakteri patogen yang sensitive terhadap pH rendah, seperti 

Eschericia coli, Clostridium sp. dan Salmonella. Panjang villi 

pada duodenum akan bertambah secara nyata pada pakan 

tanpa penambahan prebiotik, namun pakan dengan 

penambahan Bacillus subtilis disamping probiotik dan 

prebiotik pada pakan menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata pada panjang villi dijejenum dan ileum (Pelicano, et. al., 

2005).  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi dalam berbagai 

level memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P>0,01) terhadap panjang villi. Hasil analisis ragan 
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dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar level pada setiap bentuk dan 

diketahui bahwa panjang villi tertinggi terdapat pada bentuk 

non enkapsulasi level 1,5% (460,94±22,46) µm dan panjang 

villi tertinggi pada bentuk enkapsulasi terdapat pada level 

1,5% (706,25±31,04) µm. Hal ini karena semakin tinggi 

konsentrasi pemberian campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam aditif pakan bentuk non enkapsulasi dan 

enkapsulasi mampu meningkatkan panjang villi. Konsentrasi 

pemberian aditif pakan yang semakin tinggi pada bentuk non 

enkapsulasi terdapat banyak senyawa aktif yang masuk 

kedalam saluran pencernaan itik, dimana bawang putih 

sebagai fitobiotik mengandung senyawa aktif berupa minyak 

atsiri, oleoresin dan gingerol merupakan senyawa aktif yang 

mampu meningkatkan panjang villi. Pemberian asam organik 

pada ayam pedaging akan menambah panjang villi pada 

jejunum dan ileum ayam pedaging umur 21 dan 42 hari bila 

dibandingkan dengan pakan basal (Gunal, et. al., 2006). 

 

4.2.3 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non 

Enkapsulasi dan Enkapsulasi Terhadap Kedalaman 

Kripta Usus Halus 

 

Rata-rata kedalaman kripta usus halus itik pedaging 

pada Tabel 6. menunjukkan bahwa kedalaman kripta usus 

halus terendah pada tambahan campuran fitobiotik, acidifier 

dan probiotik bentuk non enkapsulasi adalah level 1% 

(131,75±16,92) µm, dan kedalaman kripta yang tertinggi 

adalah level 0,5% (141,41±16,80) µm. pada perlakuan 

penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik 

bentuk enkapsulasi, kedalaman kripta terendah adalah level 
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0% (130,21±13,33) µm, sedangkan kedalaman kripta tertinggi 

adalah level 1,5% (182,29±14,58) µm. Secara umum dari 

semua perlakuan, kedalaman kripta usus halus terendah 

terdapat pada penambahan campuran fitobiotik, acidifier dan 

probiotik bentuk enkapsulasi pada level 0% (130,21±13,34) 

µm dan kedalaman kripta tertinggi terdapat pada penambahan 

campuran fitobiotik acidifier dan probiotik bentuk enkapsulasi 

adalah level 1,5% (182,29±14,58) µm. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dalam berbagai level campuran 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kedalaman kripta. Hasil analisis ragan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 

level, diketahui bahwa kedalaman kripta tertinggi terdapat 

pada level 0,5% (141,40±16,80) µm dan terendah pada level 

1% (131,75±16,92) µm, namun dari semua level dalam bentuk 

non enkapsulasi tidak terjadi perbedaan notasi. Hal ini diduga 

karena pakan campuran yang diberikan mempunyai kualitas 

yang baik dengan adanya teknologi enkapsulasi, sehingga 

penyerapan dalam proses pencernaan akan optimal. Acidifier 

yang diberikan pada pakan unggas atau ternak monogastrik 

sangat membantu dalam peningkatan performans pertumbuhan 

oleh peningkatan proses pencernaan melalui beberapa 

mekanisme, seperti penurunan pH dan mempertahankan 

kualitas pakan, bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan 

bakteri. Menghambat pertumbuhan mikroba patogen seperti 

Eschericia coli, Clostridia, Salmonella sp. Asam organik juga 

dapat menstimulasi sekresi pancreas, yang mana dapat 

meningkatkan pencernakan, penyerapan, dan retensi protein 

dan asam amino (Hashemi, et al. 2014). Hasil penelitian 

Hashemi, et al., (2014) menunjukkan bahwa pakan ayam 
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pedaging yang disuplementasi 7,5 g Eschericia hirta/kg dan 

1,5 g acidifier/kg pakan basal dapat meningkatkan kedalaman 

kripta yaitu 186 µm. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa bentuk enkapsulasi dalam berbagai level memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kedalaman kripta. 

Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar level dan 

diketahui bahwa kedalaman kripta tertinggi terdapat pada level 

1,5% (182,29±14,58) µm dan kedalaman kripta yang terendah 

terdapat pada level 0% (130,21±13,34) µm. Namun dari level 

0% (130,21±13,34) µm, 0,5% (142,19±31,20) µm, dan 1% 

(143,75±29,76) µm tidak terjadi perbedaan notasi diantara 

ketiga level tersebut. Bawang putih (Allium sativum) dan 

meniran (Phyllanthus niruri L.) berperan sebagai fitobiotik 

karena bawang putih mampu menekan pertumbuhan dan 

populasi mikroba patogen dan meningkatkan penampilan 

produksi itik pedaging, sedangkan tanaman meniran dapat 

memberikan efek kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh. 

Acidifier dapat menciptakan suasana asam dalam usus halus, 

sehingga bakteri non patogen (BAL) mampu beraktifitas 

dengan maksimal, BAL akan menghasilkan enzim-enzim 

pencernaan. Probiotik yang digunakan yaitu Lactobacillus sp. 

dan Bacillus sp. yang dapat memperbaiki system pencernaan 

salah satunya pada bagian usus halus. Hasil penelitian 

Pelicano, et al. (2005) menunjukkan bahwa ayam pedaging 

umur 21 hari dengan penambahan probiotik Bacillus suptilis 

pada pakan basal dapat meningkatkan kedalaman kripta yaitu 

223 µm.     

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi dalam berbagai 
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level memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kedalaman kripta. Hasil analisis ragam dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 

level pada bentuk dan diketahui bahwa kedalaman kripta 

tertinggi terdapat pada bentuk non enkapsulasi terdapat pada 

level 0,5% (141,40±16,80) dan kedalaman kripta tertinggi 

bentuk enkapsulasi terdapat pada level 1,5% (182,29±14,58) 

µm. Hal ini menunjukkan bahwa dengan campuran fitobiotik, 

acidifier dan probiotik pada bentuk enkapsulasi dengan level 

1,5% dapat meningkatkan kedalaman kripta dibandingkan 

dengan bentuk non enkapsulasi. Hal ini diduga bahwa dengan 

proses enkapsulasi, kandungan zat makanan tidak terdegradasi 

sebelum mencapai usus halus, namun pada bagian ileum usus 

halus akan terdegradasi sehingga pada bagian villi usus akan 

menyerap zat makanan dengan baik dan dapat memperbaiki 

karakteristik usus halus. Sukemi (2012) melaporkan bahwa 

fitobiotik enkapsulasi mempunyai kecernaan protein dalam 

bentuk enkapsulasi mencapai 82,16 % sedangkan kecernaan 

protein dalam bentuk tepung 78,48 %. Kecernaan yang tinggi 

tersebut di duga karena zat aktif dalam fitobiotik bentuk 

enkapsulasi lebih efektif dalam menekan kehidupan  mikroba  

patogen sehingga lebih optimal dalam penyerapan zat 

makanan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam bentuk non enkapsulasi dan enkapsulasi 

dalam pakan tidak meningkatkan jumlah villi, panjang villi, 

dan kedalaman kripta. Penambahan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik pada level dalam bentuk non 

enkapsulasi dan enkapsulasi dalam pakan memberikan 

peningkatan terhadap jumlah villi, panjang villi, dan 

kedalaman kripta. Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, 

dan probiotik pada level 1,5% dalam pakan bentuk enkapsulasi 

menunjukkan peningkatan jumlah villi, panjang villi, dan 

kedalaman kripta. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian penambahan campuran 

fitobiotik, acidifier dan probiotik untuk penelitian selanjutnya 

digunakan sebagai aditif pakan itik pedaging dengan level 

pemberian 1,5%. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Bobot Itik Umur 14 Hari Dan Koefisien 

Keragaman 

PERLAKUAN ITIK BB (g)   

B₁L₀U₁ 1 259 -51,28 2629,77 

  2 295 -15,28 233,52 

  3 255 -55,28 3056,02 

  4 275 -35,28 1244,77 

B₁L₀U₂ 1 307 -3,28 10,77 

  2 277 -33,28 1107,64 

  3 377 66,72 4451,39 

  4 339 28,72 824.77 

B₁L₀U₃ 1 285 -25,28 639,14 

  2 289 -21,28 452,89 

  3 306 -4,28 18,33 

  4 318 7,72 59,58 

B₁L₀U₄ 1 301 -9,28 86,14 

  2 322 11,72 137,33 

  3 308 -2,28 5,2 

  4 351 40,72 1658,02 

B₁L₁U₁ 1 339 28,72 824,77 

  2 303 -7,28 53,02 

  3 308 -2,28 5,2 

  4 306 -4,28 18,33 

B₁L₁U₂ 1 304 -6,28 39,45 

  2 302 -8,28 68,58 

  3 280 -30,28 916,95 

  4 314 3,72 13,83 
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B₁L₁U₃ 1 275 -35,28 1244,77 

  2 275 -35,28 1244,77 

  3 326 15,72 247,08 

  4 323 12,72 161,76 

B₁L₁U₄ 1 348 37,72 1422,7 

  2 312 1,72 2,95 

  3 327 16,72 279,52 

  4 268 -42,28 1787,7 

B₁L₂U₁ 1 314 3,72 13,83 

  2 336 25,72 661,45 

  3 338 27,72 768,33 

  4 295 -15,28 233,52 

B₁L₂U₂ 1 308 -2,28 5,2 

  2 273 -37,28 1389,89 

  3 273 -37,28 1389,89 

  4 294 -16,28 265,08 

B₁L₂U₃ 1 299 -11,28 127,27 

  2 305 -5,28 27,89 

  3 255 -55,28 3056,02 

  4 303 -7,28 53,02 

B₁L₂U₄ 1 302 -8,28 68,58 

  2 314 3,72 13,83 

  3 327 16,72 279,52 

  4 301 -9,28 86,14 

B₁L₃U₁ 1 285 -25,28 639,14 

  2 320 9,72 94,45 

  3 340 29,72 883,2 

  4 280 -30,28 916,95 

B₁L₃U₂ 1 292 -18,28 334,2 
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  2 288 -22,28 496,45 

  3 304 -6,28 39,45 

  4 348 37,72 1422,7 

B₁L₃U₃ 1 342 31,72 1006,08 

  2 321 10,72 114,89 

  3 316 5,72 32,7 

  4 322 11,72 137,33 

B₁L₃U₄ 1 310 -0,28 0,08 

  2 304 -6,28 39,45 

  3 359 48,72 2373,52 

  4 304 -6,28 39,45 

B₂L₀U₁ 1 320 9,72 94,45 

  2 342 31,72 1006,08 

  3 327 16,72 279,52 

  4 303 -7,28 53,02 

B₂L₀U₂ 1 310 -0,28 0,08 

  2 330 19,72 388,83 

  3 284 -26,28 690,7 

  4 281 -29,28 857,39 

B₂L₀U₃ 1 250 -60,28 3633,83 

  2 253 -57,28 3281,14 

  3 336 25,72 661,45 

  4 346 35,72 1275,83 

B₂L₀U₄ 1 345 34,72 1205,39 

  2 253 -57,28 3281,14 

  3 291 -19,28 371,77 

  4 285 -25,28 639,14 

B₂L₁U₁ 1 345 34,72 1205,39 

  2 346 35,72 1275,83 
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  3 333 22,72 516,14 

  4 347 36,72 1348,27 

B₂L₁U₂ 1 325 14,72 216,64 

  2 267 -43,28 1873,27 

  3 324 13,72 188,2 

  4 334 23,72 562,58 

B₂L₁U₃ 1 312 1,72 2,95 

  2 301 -9,28 86,14 

  3 342 31,72 1006,08 

  4 293 -17,28 298,64 

B₂L₁U₄ 1 254 -56,28 3167,58 

  2 343 32,72 1070,52 

  3 330 19,72 388,82 

  4 345 34,72 1205,39 

B₂L₂U₁ 1 295 -15,28 233,51 

  2 305 -5,28 27,89 

  3 255 -55,28 3056,02 

  4 259 -51,28 2629,77 

B₂L₂U₂ 1 277 -33,28 1107,64 

  2 308 -2,28 5,20 

  3 323 12,72 161,77 

  4 328 17,72 313,95 

B₂L₂U₃ 1 341 30,72 943,64 

  2 316 5,72 32,7 

  3 327 16,72 279,51 

  4 280 -30,28 916,95 

B₂L₂U₄ 1 382 71,72 5143,58 

  2 336 25,72 661,45 

  3 346 35,72 1275,83 
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  4 338 27,72 768,33 

B₂L₃U₁ 1 347 36,72 1348,27 

  2 325 14,72 216,64 

  3 324 13,72 188,2 

  4 351 40,72 1658,02 

B₂L₃U₂ 1 360 49,72 2471,95 

  2 311 0,719 0,52 

  3 280 -30,28 916,95 

  4 259 -51,28 2629,77 

B₂L₃U₃ 1 347 36,72 1348,26 

  2 341 30,72 943,64 

  3 301 -9,28 86,14 

  4 269 -41,28 1704,14 

B₂L₃U₄ 1 266 -44,28 1960,83 

  2 348 37,72 1422,7 

  3 344 33,72 1136,95 

  4 284 -26,28 690,70 
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Kesimpulan : Materi penelitian itik pedaging yang digunakan 

dapat dikatakan seragam (homogen) karena 

memiliki Koefisien Keragaman kurang dari 

10%. 
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Lampiran 2. Analisis Statistik Jumlah Villi 

Bentuk B1 B2 

Level L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

1 53 49 51 58 56 56 58 59 

2 48 51 52 57 48 58 60 60 

3 44 54 54 55 52 60 61 59 

4 52 53 53 56 46 57 60 60 

Jml 197 207 210 226 202 231 239 238 

Rataan 49,25 51,75 52,5 56,5 50,5 57,75 59,75 59,5 

Sd 4.11 2,22 1,29 1,29 4,43 1,71 1,26 0,58 

  Jumlah level B1 840 Jumlah level B2 910 

 

 

 

 

       = 95703,13 

 

 

        = 96340 – 95703,13 

         = 636,87 
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                  = 95856,25 –  

                 =153,13 

 

 

 

 

             =  

               = 334,75 
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         =149 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

0.05 0.01 

Perlakuan Bentuk 1 153,13 153,13 2,74 

          

5,99  

        

13,75  

Perlakuan (Level-B) 6 334,75 55,79 8,99** 

          

2,51  

          

3,67  

Galat 24 149 6,21       

Total 31           

Keterangan :  

F hitung bentuk < F tabel 0,05 maka perlakuan bentuk 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05). 

**F hitung level > F tabel 0,01 maka perlakuan level 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01). 

 

SE  =   

 

 =  

 

 = 1,25 

 

 

 

 

 



59 
 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 3,96 4,14 4,24 

JNT 1% 4,95 5,18 5,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B2L0 50,50 a 

B2L1 57,75    b 

B2L3 59,50    b 

B2L2 59,75    b 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B1L0 49,25 a 

B1L1 51,75    ab 

B1L2 52,50    ab 

B1L3 56,50      b 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Panjang Villi 

Bentuk B1 B2 

Level L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

1 381,25 387,50 375 431,25 393,75 500 625 687,5 

2 375 375 462,5 456,25 343,75 437,5 612,5 681,25 

3 375 406,25 500 475 406,25 531,25 587,5 706,25 

4 387,5 406,25 475 481,25 375 562,5 643,75 750 

Jml 1518,75 1575 1812,5 1843,75 1518,75 2031,25 2468,75 2825 

Rataan 379,69 393,75 453,13 460,94 379,69 507,81 617,19 706,25 

Sd 5,98 15,31 54,37 22,46 27,18 53,37 23,59 31,04 

 
Panjang level B1 6750 Panjang level B2 8843,75 

 

 

 

 

      = 7598907,47 

 

 

        = 8021445,31 – 7598907,47 

         = 422537,84 
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                  = 7735300,88 –  

                   =136993,41 
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            =  

               = 259030,76 

 

 

         = 26513,67 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

0.05 0.01 

Perlakuan Bentuk 1 136993,41 136993,41 3,17 

            

5,99  

        

13,75  

Perlakuan (Level-B) 6 259030,76 43171,79 39,08** 

              

2,51  

              

3,67  

Galat 24 26513,67 1104,74 

 

    

Total 31           

Keterangan :  

F hitung bentuk < F tabel 0,05 maka perlakuan bentuk 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05). 

**F hitung level > F tabel 0,01 maka perlakuan level 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01). 

 

SE  =  

 

 =  

 

 = 16,62  
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Nilai 2 3 4 

JND 1% 3,96 4,14 4,24 

JNT 1% 65,82 68,81 70,47 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B1L0 379,688 a 

B1L1 393,750    ab 

B1L2 453,125       b 

B1L3 460,938       b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B2L0 379,688 a 

B2L1 507,813     b 

B2L2 617,188         c 

B2L3 706,250             d 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Kedalaman Crypta 

Bentuk B1 B2 

Level L0 L1 L2 L3 L0 L1 L2 L3 

1 125 125 112,5 125 125 125 137,5 187,5 

2 125 146,9 137,5 143,8 120,8 118,8 125 166,7 

3 156,3 162,5 125 150 125 187,5 187,5 175 

4 140,6 131,3 152 137,5 150 137,5 125 200 

jml 546,875 565,625 527 556,25 520,83 568,75 575 729,16 

Rataan 136,72 141,41 131,75 139,06 130,21 142,19 143,75 182,29 

Sd 14,96 16,81 16,92 10,67 13,34 31,20 29,76 14,58 

  Kedalaman  Crypta B1 2195,75 Kedalaman  Crypta B2 2393,75 

 

 

 

 

      = 658234,69 

 

        

        = 675267,63 -  658234,69 

        = 17032,93 
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                 = 659459,82 –  

                 =1225,13 
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             =  

                 = 6340,16 

 

 

         = 9467,65 

Sumber keragaman db JK KT Fhit 
Ftabel 

0.05 0.01 

Perlakuan Bentuk 1 1225,13 1225,13 1,16 

               

5,99  

        

13,75  

Perlakuan (Level-B) 6 6340,16 1056,69 2,68* 

               

2,51  

          

3,67  

Galat 24 9467,65 394,49       

Total 31           

Keterangan :  

F hitung bentuk < F tabel 0,05 maka perlakuan bentuk 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05). 

*F hitung level > F tabel 0,01 maka perlakuan level 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,01). 

 

SE  =   

 

 =   

 

 = 9,93 
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Nilai 2 3 4 

JND 5% 2,92 3,07 3,15 

JNT 5% 29 30,49 31,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B1L2 131,75 a 

B1L0 136,72 a 

B1L3 139,06 a 

B1L1 141,41 a 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B2L0 130,21 a 

B2L1 142,19 a 

B2L2 143,75 a 

B2L3 182,29    b 
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Lampiran 5. Bagan Pembuatan Probiotik, Fitobiotik, dan 

Acidifier 

 

 

Gambar 3. Pembuatan Probiotik Bentuk Non Enkapsulasi dan 

Enkapsulasi (Sjofjan, 2014).
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Gambar 4. Pembuatan Fitobiotik dan Acidifier Enkapsulasi 
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 5. Kandang Perlakuan    Gambar 6. Perhitungan 

Jumlah Villi dengan 

Mikroskop Perbesaran 

100x  

 

Gambar 7. Pengukuran Panjang  Gambar 8. Pengukuran 

Villi dengan Mikroskop Kedalaman Kripta 

Perbesaran 250x  dengan Mikroskop 

Perbesaran 400x 


	01 COVER.pdf
	02 pengesahan.pdf
	03 RIWAYAT HIDUP.pdf
	04 BAB I.pdf
	05 BAB II.pdf
	06 BAB III.pdf
	07 BAB IV.pdf
	08 BAB V.pdf
	09 DAFTAR PUSTAKA.pdf
	10 LAMPIRAN.pdf
	11 gambar 4.pdf
	12 Lampiran 6.pdf

