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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan itik 

pedaging milik Bapak Tito, Desa Ploso, Kecamatan 

Junrejo Kabupaten Batu selama 35 hari yaitu mulai 

tanggal 16 Oktober sampai 20 November 2015. Bahan 

pakan dianalisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Analisis karakteristik usus yaitu perhitungan jumlah villi, 

tinggi villi dan kedalaman kripta usus halus dilaksanakan 

di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang. 

2.3 Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak 

Penelitian menggunakan itik Peking (persilangan 

itik Mojosari dan Peking) dengan umur 15 hari sebanyak 

100 ekor kemudian dipelihara sampai umur 50 hari atau 

panen. Rata-rata bobot badan umur 15 hari yaitu 

466,90±40,99 g/ekor, dengan koefisien keragaman bobot 

badan sebesar 8,78% (data dapat dilihat pada Lampiran 1). 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

 Kandang yang digunakan pada penelitian adalah 

kandang box sebanyak 20 petak yang terbuat dari bambu 
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dan jaring kawat dengan ukuran 1x1x0,5 m yang ditempati 

5 ekor/petak. Kandang berada diatas kolam ikan agar 

kandang tidak becek. Alas terbuat dari jaring kawat 

dengan ukuran lubang 1 cm2, tempat pakan dengan label 

perlakuan dan ulangan, tempat minum yang terbuat dari 

paralon. Peralatan lain yang digunakan adalah selang, 

gunting, timbangan O’haus untuk menimbang bebek, 

timbangan digital untuk menimbang pakan, peralatan 

kebersihan, mikroskop yang dilengkapi dengan 

mikrometer untuk menghitung jumlah villi, tinggi villi dan 

kedalaman kripta usus halus.  

3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan merupakan pakan (periode 

finisher) self mixing formula produksi Bapak Tito yang 

terdiri dari campuran bahan pakan seperti tepung darah, 

limbah kacang sanghai dan tepung beras. Formulasi pakan 

basal dan hasil analisa proksimat pakan basal yang 

digunakan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pada 

Pakan Basal. 

Bahan Pakan      Jumlah (%) 

Tepung beras (kebi) 40 

Limbah kacang sanghai 40 

Tepung darah 20 

Jumlah 100 

Kandungan Zat Makanan Pakan 

Basal* 
Jumlah 

Bahan Kering (%) 84,12 

Abu* (%) 6,94 

Protein Kasar* (%) 20,38 

Serat Kasar* (%) 15,41 

Lemak Kasar* (%) 2,12 

Gross Energy (Kkal/kg) 4015,50 

Sumber: (*) Hasil Analisa Proksimat di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang (2015). 

3.2.4 Probiotik Lactobacillus sp Bentuk Tepung 

Probiotik yang digunakan dalam penelitian adalah 

dari jenis Lactobacillus sp. yang mengandung 4,72 × 108 

CFU/mg dalam bentuk tepung yang ditambahkan pada 

pakan itik pedaging. Cara pembuatan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung menurut Sjofjan dkk 

(2013), dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan pakan yang digunakan adalah 

sebagi berikut: 
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P0 : Pakan basal tanpa probiotik 

P1 : Pakan basal + 0,2 % probiotik Lactobacillus sp bentuk 

tepung 

P2 : Pakan basal + 0,4 % probiotik Lactobacillus sp bentuk 

tepung 

P3 : Pakan basal + 0,6 % probiotik Lactobacillus sp bentuk 

tepung 

P4 : Pakan basal + 0,8 % probiotik Lactobacillus sp bentuk 

tepung 

Menurut Federer (1977) rumus penentuan sampel 

untuk uji eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap 

adalah t(n-1)≥15, dimana t merupakan jumlah perlakuan 

dan n merupakan jumlah ulangan. Penelitian ini terdiri dari 

5 perlakuan dan 4 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 

ekor itik pedaging umur 15 hari. Pemeliharaan sampai itik 

berumur 50 hari. Pencampuran pakan dan probiotik 

dengan cara mencampurkan dahulu probiotik dengan 

volume pakan yang lebih kecil kemudian hasil 

pencampuran dicampurkan lagi dengan volume pakan 

yang lebih besar (Sjofjan, 2013). Penimbangan bobot 

badan awal dilakukan sebelum itik diletakkan di kandang 

penelitian. Penentuan letak kandang dilakukan secara 

acak. Pengacakan kandang penelitian sesuai perlakuan dan 

ulangan yang telah dilakukan adalah: 
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Gambar 3. Tata Letak Pengacakan Kandang 



27 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan 

sebelum penelitian berlangsung. Persiapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu menyiapkan kandang box dan 

peralatannya, tempat pakan, tempat mium, penerangan, 

ketersediaan air, penyemprotan desinfektan dan lain-lain. 

3.4.2  Pemeliharaan 

 Pemeliharaan itik dilakukan sampai itik umur 50 

hari. Pakan yang diberikan berupa pakan basal yang 

ditambah dengan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung sesuai perlakuan. Pemberian makan dilakukan 

pada pagi dan sore hari kemudian dilakukan pencatatan 

hasil penimbangan setiap harinya. Pemberian air minum 

dilakukan secara ad libitum.  

3.4.3 Pengujian Jumlah Villi, Tinggi villi dan 

Kedalaman Kripta Usus Halus 

 Tahapan pengujian karakteristik usus dilakukan 

setelah selesai pemeliharaan dan dipotong pada bagian 

usus halus, kemudian dibuat preparat histologi usus untuk 

dihitung jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman kripta 

menggunakan mikroskop lengkap dengan mikrometer. 

3.5  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati yaitu karakteristik usus 

yang meliputi jumlah villi, tinggi villi dan kedalaman 

kripta usus halus.  



28 

 

3.5.1  Jumlah Villi 

 Prosedur perhitungan jumlah 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 usus dipotong dengan menggunakan mikrotom. 

Pemotongan usus dilakukan oleh petugas laboratorium 

Anatomi dan Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya, kemudian potongan usus ditempatkan pada 

slide untuk dilakukan pewarnaan. Pewarnaan 

menggunakan zat pewarna Hematoxyline-eosin 

(Harimurti dan Rahayu, 2009). Selanjutnya jumlah villi 

dihitung menggunakan mikroskop dengan pembesaran 

100x. Penampang villi yang diamati berupa penampang 

villi yang masih utuh. Perhitungan jumlah villi dilakukan 

sebanyak 3 kali pada setiap perlakuan dan ulangan, 

kemudian diambil rata-rata. Gambar perhitungan jumlah 

villi usus halus dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.5.2  Tinggi villi 

 Prosedur perhitungan tinggi 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 usus dipotong dengan menggunakan mikrotom. 

Pemotongan usus dilakukan oleh petugas laboratorium 

Anatomi dan Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya, kemudian potongan usus ditempatkan pada 

slide untuk dilakukan pewarnaan. Pewarnaan 
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menggunakan zat pewarna Hematoxyline-eosin 

(Harimurti dan Rahayu, 2009). Selanjutnya tinggi villi 

dihitung menggunakan mikroskop dengan pembesaran 

100x. Penampang villi yang diamati berupa penampang 

villi yang masih utuh. Perhitungan tinggi villi dilakukan 

sebanyak 3 kali pada setiap perlakuan dan ulangan, 

kemudian diambil rata-rata.Gambar perhitungan tinggi 

villi usus halus dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.5.3  Kedalaman Kripta 

 Prosedur perhitungan 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 usus dipotong dengan menggunakan 

mikrotom. Pemotongan usus dilakukan oleh petugas 

laboratorium Anatomi dan Fisiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya, kemudian potongan usus 

ditempatkan pada slide untuk dilakukan pewarnaan. 

Pewarnaan menggunakan zat pewarna Hematoxyline-

eosin (Harimurti dan Rahayu, 2009). Selanjutnya 

kedalaman kripta dihitung menggunakan mikroskop 

dengan pembesaran 100x. Penampang kripta yang diamati 

berupa penampang kripta yang masih utuh. Perhitungan 

kedalaman kripta dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap 

perlakuan dan ulangan, kemudian diambil rata-

rata.Gambar perhitungan kedalaman kripta usus halus 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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3.6 Analisis data 

 Hasil pengamatan karakteristik usus dianalisis 

secara statistik menggunakan analisis varian (ANOVA) 

model Rancangan Acak Lengkap. Menurut Yitnosumarto 

(1993) model sistematis Rancangan Acak Lengkap 

adalah: 

Yij = µ+α+Σij 

Dimana: 

Yij : Hasil pengamatan pada perlakuan ke 1,2,3,4,5 

dan ulangan ke 1,2,3,4 

µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 

α : Pengaruh perlakuan ke 1,2,3,4,5 

Σij : Pengaruh galat perlakuan ke 1,2,3,4,5 dan 

ulangan ke 1,2,3,4 

 Selanjutnya hasil pengamatan karakteristik usus 

dilakukan analisis menggunakan analisis ragam seperti 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisis Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

derajat 

bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan t-1 JKperlak 
JKperlak/ 

(t-1) 

KTperlak/ 

KTgalat 
  

Galat (t-1)(r-1) JKgalat 
JKgalat/ 

(t-1)(r-1) 
   

Total tr-1      

Apabila Fhitung perlakuan lebih besar dari F0,05 atau 

F0,01 yang menujukkan adanya perbedaan diantara 
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perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s dengan rumus sebagai berikut. 

SE  = √(KTGalat ) / r 

JNT α % = JND (α %, db galat,p) x SE 

Keterangan: 

SE = Standart Error 

JNT = Jarak Nyata Kecil 

JND = Jarak Nyata Duncan’s 

r = ulangan 

p = jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan  

peringkat berikutnya (2,3,..t) 

t = perlakuan 

α = taraf signifikasi atau taraf nyata 

3.7 Batasan Istilah 

1. Itik pedaging : jenis bangsa itik yang 

menghasilkan daging, memiliki 

pertumbuhan cepat dan 

memiliki struktur dagung yang 

baik (Rohmad, 2012) 

2. Kripta :  bagian bawah villi usus yang 

berupa kelenjar (Hidayat, 2015) 

3. Lactobacillus 

sp. 

: jenis BAL yang digunakan 

sebagai probiotik berasal dari 

hasil fermentasi susu skim dan 

diproses dalam bentuk tepung 

(Sjofjan, 2013) 
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4. Probiotik : suatu produk yang mengandung 

mikroba hidup non patogen 

yang diberikan pada hewan 

untuk memperbaiki laju 

pertumbuhan, efisiensi 

konversi pakan dan kesehatan 

hewan (Soeharsono, 2010) 

5. Villi : bentuk tonjolan yang berada 

pada dinding usus yang 

memperluas bidang 

penyerapan (Hidayat, 2015) 

 

 


