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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Itik merupakan ternak yang penting untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan protein hewani tersebut dapat 

diperolah dari telur ataupun daging yang dihasilkan. 

Permintaan terhadap daging itik semain bertambah seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya daging yang aman dan sehat 

untuk dikonsumsi serta minat masyarakat yang lebih 

cenderung mencari rasa dari daging itik seperti hasil 

olahan daging itik yang ada di industri rumah makan saat 

ini. Permintaan terhadap sumber protein hewani harus 

diimbangi dengan jumlah produksi akan produk 

peternakan yang bersangkutan. Direktorat Jendral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) menyebutkan 

produksi daging itik meningkat, pada tahun 2013 

sebanyak 32.129 ton, tahun 2014 sebanyak 33.178 ton dan 

tahun 2015 sebanyak 34.845 ton. Produsen terus berupaya 

meningkatkan jumlah kapasitas produsinya untuk 

memenuhi permintaan tersebut. Upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas ternak ini salah satunya 

dengan penambahan feed additive seperti antibiotik. 

Antibiotik telah lama digunakan dalam pakan 

untuk mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan 

pertumbuhan. Antibiotik dipercaya dapat menekan 
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pertumbuhan bakteri patogen yang berakibat 

meningkatnya populasi bakteri menguntungkan dalam 

saluran pencernaan. Keuntungan digunakannya antibiotik 

sebagai senyawa pemacu pertumbuhan dalam pakan dapat 

meningkatan pendapatan peternak, berkat senyawa 

antbiotik tersebut mengkonversi nutrisi dalam pakan 

secara efisien dan efektif (Kurniawan, 2007). Selain 

keuntungan, penggunaan antibiotik juga berakibat buruk 

bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsinya. 

Penggunaan antibiotik menyebabkan resistensi 

mikroorganisme patogen tertentu. Pengaruh negatif lain 

adalah residu dari antibiotik akan terbawa dalam produk 

produk ternak seperti daging, telur dan susu sehingga akan 

berbahaya bagi konsumen. Sejumlah upaya telah 

dilakukan untuk mengembangkan alternatif yang sesuai 

untuk mengatasi dampak yang merugikan akibat 

penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan dalam pakan 

diantaranya adalah penggunaan probiotik (Daud, 2015). 

Probiotik mempunyai prospek untuk digunakan 

sebagai aditif pakan dan dapat diberikan melalui pakan 

maupun air minum. Pemberian probiotik melalui pakan 

dapat menggunakan probiotik bentuk tepung sedangkan 

yang melalui air minum dapat menggunakan probiotik 

bentuk cair. Bakteri Lactobacillus sp. diproses dalam 

bentuk tepung, tujuannya agar daya simpan lebih lama, 

tidak mudah rusak, tidak mudah mengalami kontaminasi 

dan fermentasi, tahan terhadap panas serta mudah dalam 

penyimpanan (Sjofjan, 2013). Probiotik meningkatkan 
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produksi asam lemak rantai pendek dan menurunkan 

produksi amonium, asam lemak rantai pendek berperan 

dalam perbanyakan sel epitel usus (Samantha et al., 2010). 

Jumlah sel epitel yang semakin banyak akan memperluas 

penampang usus, dengan ukuran villi usus yang lebih 

panjang maka akan meningkatkan daya serap nutrisi 

dalam tubuh, kerusakan mukosa usus dapat terjadi karena 

peletakan 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 coccodian (Ito et al., 2004) 

Penambahan probiotik Lactobacilus sp. sangat 

tepat untuk digunakan karena diharapkan mampu menjaga 

kondisi pH usus usus dalam keadaan asam, meningkatkan 

koloni bakteri asam laktat, mengurangi ketersediaan 

nutrien atau bahan makanan bagi bakteri patogen sehingga 

hambatan dalam pertumbuhan villi karena bakteri patogen 

dapat dikurangi. Secara makroskopis, usus menjadi lebih 

panjang dan secara mikroskopis mempengaruhi densitas 

dan tinggi villi. Ayam yang memperoleh Bacillus sp. 

memiliki villi yang lebih panjang dan densitas yang lebih 

padat, luas permukaan usus untuk menyerap nutrien lebih 

luas pada ayam yang memiliki probiotik bacillus (Sjofjan, 

2003). Peningkatan tinggi dan lebar villi diasosiasikan 

dengan lebih luasnya permukaan villi untuk absorbsi 

nutrien masuk kedalam aliran darah (Mile et al., 2006). 

Rasio tinggi villi dan kedalaman kripta adalah indikasi 

semakin meluasnya area untuk absorpsi nutrien. 
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Peningkatan tinggi villi pada jejunum mengakibatkan 

peningkatan fungsi pencernaan dan fungsi absorbsi karena 

meluasnya area absorpsi serta merupakan suatu ekspresi 

lancarnya sistem transportasi nutrien ke seluruh tubuh 

(Award et al., 2008) 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh pemberian probiotik Lactobacillus sp. dalam 

bentuk tepung sebagai aditif pakan terhadap karakteristik 

usus itik pedaging ditinjau dari jumlah villi, tinggi villi dan 

kedalaman kripta usus halus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian yaitu : 

1. Probiotik Lactobacillus sp. dapat diberikan sebagai 

aditif dalam pakan, baik dalam bentuk tepung maupun 

dalam bentuk cair, probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung memiliki konsentrasi mikroba yang berbeda 

dengan probiotik Lactobacillus sp. bentuk cair. 

2. Penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung dalam pakan dengan perlakuan yang berbeda 

penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam 

menentukan pengaruh yang terbaik dari perlakuan 

tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung sebagai aditif pakan terhadap 

karakteristik usus itik pedaging meliputi jumlah villi, 

tinggi villi dan kedalaman kripta usus halus. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging meliputi 

jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta usus 

halus. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging meliputi 

jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta usus 

halus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu : 

1. Menetapkan pengaruh penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging yang meliputi 

jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta, 

sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang penting 

bagi peneliti maupun peternak. 

2. Menetapkan pengaruh penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan 

terhadap karakteristik usus itik pedaging yang terbaik 

meliputi jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta, 

sehingga memudahkan peneliti maupun peternak 

dalam menentukan jumlah pemberian probiotik 

tersebut. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Antibiotik adalah substansi yang dihasilkan oleh 

suatu mikoorganisme yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikoorganisme lain dalam 

konsentrasi yang sangat rendah. Meningkatnya 

penggunaan antibiotik tersebut, maka meningkat pula 

manfaat dan resiko yang ditimbulkan. Resiko ini berupa 

residu antibiotik pada hasil-hasil ternak seperti daging, 

susu dan telur (Nuhan, 2013). 

Pemakaian antibiotik yang terus menenrus dapat 

menyebabkan terbentuknya bakteri patogen yang resisten 

atau kebal, sehingga perlu dosis antibiotik yang tinggi 

untuk melawannya. Penggunaan antibiotik yang 

berlebihan mungkin menimbulkan residu yang akan 

menjadi racun bagi konsumen dan bila terakumulasi dalam 

tubuh menyebabkan terjadinya resistensi terhadap 

antibiotik (Karyanti, 2007). Antibiotic Growth Promotor 

juga ikut terserap dalam nutrien dan tertimbun pada 

daging, telur atau susu, sehingga secara tidak langsung 

konsumen juga mendapat antibiotik dalam jumlah yang 

rendah. Antibiotik akan mengganggu stabilitaas ekologi 

mikrobiota usus, sehingga menurunkan pertumbuhan dan 

daya tahan terhadap infeksi, terutama setelah pengobatan 

dihentikan (Kompiang, 2009). 

Upaya mencari penggantinya difokuskan pada 

bahan bahan alami, seperti mikroba maupun hasil 

metabolitnya berupa asam-asam organik. Penggunaan 

bahan-bahan alami diharapkan dapat menurunkan dan 
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meniadakan dampak negatif tanpa menurunkan kinerja 

ternak. Kelompok mikroorganisme yang menguntungkan 

ini dinamakan probiotik (Kompiang, 2009). Probiotik 

adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dapat 

meningkatkan kesehatan manusia ataupun ternak dengan 

cara menyeimbangkan mikroflora dalam saluran 

pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup 

(Anastiawan, 2014) 

Fungsi probiotik umumnya selain mengatur 

keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, juga 

berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, 

mendukung pertumbuhan, meningkatkan efisiensi dan 

konversi pakan serta membantu mengoptimalkan 

penyerapan nutrien. Pemberian probiotik dapat melalui 

pakan maupun air minum. Menurut Trisnasari dkk (2014) 

penggunaan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

dalam pakan dapat meningkatkan presentase karkas, berat 

organ dalam, deposisi daging bagian dada, serta 

menurunkan persentase lemak abdominal dan kandungan 

kolesterol daging pada broiler. 

Lactobacillus dan Bifidobacterium merupakan 

mikroflora normal usus yang paling banyak berperan 

menjaga kesehatan fungsi saluran cerna, sehingga kedua 

genus ini paling banyak digunakan dalam pengembangan 

produk probiotik. Lactobacillus dan Bifidobacterium 

merupakan probiotik yang tahan terhadap asam lambung, 

cairan empedu, mampu menempel pada dinding saluran 

cerna sehingga melindungi mukosa saluran cerna, dan 
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mampu menghasilkan zat yang berpotensi sebagai 

antimikroba (Simadibrata, 2010). Probiotik seperti kultur 

Lactobacillus sp. mengurangi ketersediaan nutrien atau 

bahan makanan bagi bakteri patogen dan meningkatakan 

koloni bakteri asam laktat (Fatrida, 2012). 

Faktor yang mempengaruhi jumlah dan tinggi villi 

usus diantaranya pakan, keseimbangan bakteri patogen 

dan non patogen serta infeksi penyakit. Infeksi veriformis 

dan coccidiosis dalam saluran pencernaan dapat 

menurunkan jumlah villi dan tinggi villi usus. Villi 

merupakan tonjolan-tonjolan kecil yang berada di dinding 

usus halus, dimana tonjolan-tonjolan tersebut akan 

memperluas permukaan dari usus. Tiap villi memiliki 

jaringan kapiler darah sebagai tempat penyerapan zat 

makanan (Gillespie, 1998). Skema kerangka pikir 

penelitian tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan dapat memperbaiki karakteristik usus itik pedaging 

meliputi jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta 

usus halus. 


