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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Karakteristik Usus 

Meliputi Jumlah Villi, Tinggi villi dan Kedalaman 

Kripta 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

karakteristik usus yang meliputi jumlah villi yang dapat 

dilihat pada Lampiran 4, tinggi vili pada Lampiran 5 dan 

kedalaman kripta pada Lampiran 6 yang dianalisis 

menggunakan analisis ragam ternyata terdapat perbedaan 

yang sangat nyata terhadap jumlah villi dan tinggi villi 

serta terjadi perbedaan yang nyata terhadap kedalaman 

kripta. Rata rata hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Tabel 6. Hasil Rata rata Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Karakteristik Usus Meliputi Jumlah Villi, Tinggi 

Villi dan Kedalaman Kripta 

Perlakuan 

Variabel yang diukur 

Jumlah villi  

(unit/transversal cut) 

Tinggi villi 

(µm) 

Kedalaman 

kripta (µm) 

P0 46,75±2,87A 416,58±43,98A 131,58±5,78a 

P1 47,25±2,22A 423,50±37,84A 132,50±9,94a 

P2 47,75±2,22A 424,17±44,61A  134,00±6,10ab 

P3  52,75±3,86AB 546,67±77,37B 144,08±8,85b 

P4 56,00±3,65B 620,00±64,29B 149,50±5,66b 
Keterangan: hasil superskrip huruf A-B besar dan huruf a-b kecil pada 

kolom yang sama menunjukkan pengaruh perbedaan 

yang nyata (P<0,05) dan sangat nyata (P<0,01). 
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4.1.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Villi Usus 

Halus. 

 Jumlah villi merupakan penampilan villi secara 

mikroskopis. Jumlah villi dihitung menggunakan 

mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer dengan 

pembesaran 100x. Hasil pengamatan jumlah villi usus 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil Pengamatan Jumlah Villi Usus 

 Gambar 4 menggambarkan jumlah villi pada 

seperenam bagian usus halus, angka berwarna hitam yang 

tertera menjelaskan jumlah villi yang diamati. Hasil rata 

rata analisis ragam jumlah villi usus halus itik pedaging 

dapat dilihat pada Tabel 6. Rata-rata jumlah villi usus 

halus itik pedaging pada Tabel 6, dari yang terendah 

sampai yang tertinggi berturut-turut selama penelitian 

yaitu P0 (tanpa penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung) sebesar (46,75±2,87) unit/transversal cut, 

P1 sebesar (47,25±2,22) unit/transversal cut, P2 sebesar 
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(47,75±2,22) unit/transversal cut, P3 sebesar 

(52,75±3,86) unit/transversal cut sedangkan jumlah villi 

usus halus tertinggi yaitu P4 (penambahan 0,8 % probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung) sebesar (56,00±3,65) 

unit/transversal cut. Pengaruh penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung dalam pakan dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap jumlah villi usus halus 

dengan dilakukan analisis ragam pada hasil pengamatan 

jumlah villi. 

 Hasil analisis ragam pengamatan jumlah villi usus 

halus pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Jumlah villi tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar (56,00±3,65) unit/transversal 

cut dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(46,75±2,87) unit/transversal cut, namun pada perlakuan 

P1 sebesar (47,25±2,22) unit/transversal cut dan P2 

sebesar (47,75±2,22 unit/transversal cut, tidak terjadi 

perbedaan notasi diantara kedua perlakuan tersebut. Hal 

ini diduga karena berkurangnya bakteri patogen yang tidak 

tahan terhadap kondisi usus yang asam akibat jumlah 

bakteri asam laktat yang semakin meningkat sehingga 

hambatan pertumbuhan villi akibat bakteri patogen 

tersebut dapat dikurangi. Hal ini menurut Balcazar et al. 
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(2006) bahwa probiotik memproduksi senyawa-senyawa 

antimikroba dan mengubah kondisi pH dalam usus halus 

(menurunkan pH dengan cara memproduksi asam laktat 

dan asam lemak volatil). Hal senada juga dikemukakan 

oleh Djouvinov et al. (2005) bahwa pemberian probiotik 

pada itik meningkatkan bakteri asam laktat pada usus 

halus. Keseimbangan mikroflora usus diperoleh karena 

bakteri asam laktat menghasilkan bakteriosin, yang 

menetralisir bakteri patogen seperti Salmonella, 

Enterococci dan Eschericia.  

 Hasil analisis ragam pengamatan jumlah villi usus 

halus pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Jumlah villi tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar (56,00±3,65) unit/transversal 

cut dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(46,75±2,87) unit/transversal cut, pada perlakuan P2 

sebesar (47,75±2,22), P3 sebesar (52,75±3,86) dan P4 

sebesar (56,00±3,65) terjadi perbedaan notasi antara 

ketiga perlakuan tersebut. Hal ini diduga karena probiotik 

seperti kultur Lactobacillus sp. dapat meningkatkan koloni 

bakteri asam laktat untuk berkompetisi dengan bakteri 

patogen dalam mengurangi ketersediaan nutrisi sehingga 

keberadaan bakteri patogen dapat ditekan seoptimal 
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mungkin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mounzouris 

(2007) yang menyatakan bahwa berkurangnya jumlah 

koloni bakteri patogen juga disebabkan karena bakteri 

patogen kalah berkompetisi dalam pengambilan 

pengambilan nutrisi di dalam usus halus. Probiotik seperti 

kultur Lactobacillus sp. mengurangi ketersediaan nutrien 

atau bahan makanan bagi bakteri patogen dan 

meningkatkan koloni bakteri asam laktat, ditambahkan 

oleh pernyataan Suprijatna (2005) yang menyatakan 

bahwa probiotik yang mengandung bakteri Lactobacillus 

sp. dapat meningkatkan aktivitas enzim pencernaan 

sehingga penyerapan makanan menjadi lebih sempurna 

dengan makin luasnya area absorpsi. Probiotik dapat 

mempengaruhi anatomi usus yaitu villi usus menjadi lebih 

panjang dan densitasnya lebih padat, dimana proses 

absorpsi hasil pencernaan terjadi di permukaan villi yang 

memiliki banyak mikrovilli. 

 Hasil analisis ragam pengamatan jumlah villi usus 

halus pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Jumlah villi tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar (56,00±3,65) unit//transversal 

cut dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(46,75±2,87) unit/transversal cut. Hal ini menunjukkan 
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bahwa penambahan probiotik Lactobacillus sp. sebanyak 

0,8 % dapat meningkatkan jumlah populasi BAL dan 

pertumbuhan mikroba yang menguntungkan di dalam usus 

yang dapat menghasilkan asam-asam organik dan 

mendesak keberadaan koloni bakteri patogen. Menurut 

Fitasari (2009) Penggunaan probiotik terbukti mampu 

meningkatkan jumlah dan tinggi villi usus karena BAL 

(bakteri asam laktat) menghasilkan sejumlah asam-asam 

organik dan bakteriosin yang dapat membunuh mikroba 

patogen sehingga sangat berguna untuk melindungi usus 

halus dari kerusakan oleh toksik yang dihasilkan oleh  

Escherichia coli dan Salmonella sp. 

Hasil analisis ragam pengamatan jumlah villi usus 

halus pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Jumlah villi tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar (56,00±3,65) unit/transversal 

cut, dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(46,75±2,87) unit/transversal cut. Hal ini diduga bahwa 

probiotik Lactobacillus sp. dapat membantu menjaga 

kesehatan ternak dengan cara mengurangi infeksi oleh 

bakteri patogen yang dapat meningkatkan probabilitas 

mortalitas ternak. Menurut Griggs dan Jacob (2005) villi 

usus dapat terlindungi dari kerusakan dengan cara 
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mengurangi kolonisasi dan infeksi patogen pada dinding 

usus serta meningkatkan jumlah sel goblet yang berfungsi 

sebagai penghasil mukus untuk melindungi mukosa usus 

dari kerusakan. Hal senada diungkapkan oleh Astuti dkk 

(2005) bahwa ketika terjadi kolonisasi di permukaan 

saluran pencernaan, lactobacilli dapat mencegah 

tumbuhnya jamur dan menekan pertumbuhan  Escherichia  

Coli  serta bakteri patogen lain di dalam usus halus. 

4.1.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Tinggi villi Usus 

Halus 

 Tinggi villi merupakan penampilan villi secara 

mikroskopis yang dihitung menggunakan mikroskop yang 

dilengkapi dengan mikrometer dengan pembesaran 100x. 

Hasil pengamatan tinggi villi usus dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil Pengamatan Tinggi Villi Usus 



40 

 

 Gambar 5 menggambarkan tinggi villi pada 

seperenam bagian usus halus, tinggi villi ditandai dengan 

garis berwarna hitam. Hasil rata rata analisis ragam tinggi 

villi usus halus itik pedaging dapat dilihat pada Tabel 6. 

Rata-rata tinggi villi usus halus itik pedaging pada Tabel 

6, dari yang terendah sampai yang tertinggi berturut-turut 

selama penelitian yaitu P0 sebesar (416,58±43,98) µm, P1 

sebesar (423,50±37,84) µm, P2 sebesar (424,17±44,61) 

µm, P3 sebesar (546,67±77,37) µm sedangkan jumlah villi 

usus halus tertinggi yaitu P4 sebesar (620±64,29) µm. 

Pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung dalam pakan dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap tinggi villi usus halus dengan dilakukan analisis 

ragam pada perhitungan tinggi villi yang telah diamati. 

 Hasil analisis ragam pengamatan tinggi villi usus 

halus pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan, diketahui bahwa tinggi villi tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar (620±64,29) µm 

dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(416,58±43,98) µm, namun pada perlakuan P1 sebesar 

(423,50 ± 37,84) µm dan P2 sebesar (424,17 ± 44,61) µm, 

tidak terjadi perbedaan notasi diantara kedua perlakuan 

tersebut. Hal ini diduga karena probiotik Lactobacillus sp. 
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dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek dan dapat 

menurunkan produksi ammonium sehingga kondisi pH 

usus tetap dapat dipertahankan dalam kondisi asam. 

Menurut Samantha et al. (2010) menyatakan bahwa 

peningkatan tinggi dan lebar villi pada ileum disebabkan 

karena probiotik meningkatkan produksi asam lemak 

berantai pendek dan menurunkan produksi ammonium. 

Asam lemak rantai pendek berperan dalam menstimulasi 

perbanyakan sel epitel usus. Menurunnya produksi 

ammonium berarti tetap menjaga kondisi pH usus dalam 

keadaan asam. Peningkatan tinggi dan lebar villi 

diasosiakan dengan lebih luasnya permukaan villi untuk 

absorpsi bahan makanan masuk ke dalam aliran darah 

(Mile et al., 2006). Hal senada dikemukakan oleh Gunal et 

al. (2006) bahwa peningkatan tinggi dan lebar villi usus 

halus ayam pedaging dipengaruhi oleh peningkatan asam 

lemak rantai pendek dari hasil fermentasi probiotik. Asam 

lemak rantai pendek berperan dalam stimulasi 

perbanyakan  sel epitel usus karena asam lemak ini 

merupakan komponen fosfolipid membran sel, 

ditambahkan oleh Yakhkeshi et al. (2011) menyatakan 

bahwa pemberian probiotik memperbaiki karakteristik 

morfologi usus halus, yang selanjutnya mampu 

meningkatkan penyerapan makanan dan performa 

pencernaan ayam broiler.  

 Hasil analisis ragam pengamatan tinggi villi usus 

halus pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 
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pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan, diketahui bahwa tinggi villi tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar (620±64,29) µm 

dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(416,58±43,98) µm, namun pada perlakuan P3 sebesar 

(546,67±77,37) µm dan P4 sebesar (620 ± 64,29) µm, 

tidak terjadi perbedaan notasi diantara kedua perlakuan 

tersebut. Hal ini diduga karena probiotik Lactobacillus sp. 

dapat menjaga keseimbangan mikroflora usus dengan cara 

meningkatkan jumlah bakteri asam laktat dan mendesak 

pertumbuhan bakteri patogen sehingga tinggi villi usus 

halus tidak terganggu, gangguan bakteri patogen dapat 

menyebabkan kerusakan pada mukosa usus seperti 

peradangan. Hal ini menurut Paul et al (2007) faktor 

seperti bakteri patogen dan stress memiliki efek negatif 

terhadap mikroflora usus ataupun epitel usus yang 

mengakibatkan permeabilitas sel sebagai ketahanan tubuh 

alami mengalami perubahan sehingga memudahkan 

senyawa berbahaya dan bakteri patogen menembus usus 

halus yang akan mengganggu metabolisme, pencernaan 

dan penyerapan nutrien. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan peradangan kronis pada mukosa usus, yang 

akhimya menyebabkan tinggi villi pencernaan dan 

penyerapan terganggu. Ditambahkan oleh Sardikci (2004) 

bahwa berkurangnya pertumbuhan bakteri non patogen 
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erat hubungannya dengan berkurangannya sekresi 

senyawa mucin yang berperan sebagai sumber nutrien. 

Apabila terjadi Penurunan Senyawa mucin dapat 

mempengaruhi laju pertumbuhan bakteri non patogen, 

sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri 

patogen misalnya jenis coliform. Populasi bakteri patogen 

seperti coliform yang tinggi menjadi penyebab adanya 

deplesi perkembangan saluran pencemaan sehingga 

menyebakan berkurangnya laju pertumbuhan tinggi villi 

usus. 

 Hasil analisis ragam pengamatan tinggi villi usus 

halus pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan, diketahui bahwa tinggi villi tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar (620±64,29) µm 

dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(416,58±43,98) µm, hal ini diduga probiotik Lactobacillus 

sp. dapat menjaga keseimbangan antara bakteri asam 

laktat dan bakteri patogen pada usus sehingga tidak 

menghambat pertumbuhan villi, penelitian yang dilakukan 

oleh Yansen (2012) pada itik Bayang yang diberi 2 ml 

probiotik Weisella paramensenteroides menunjukkan rata 

rata tinggi villi tertinggi yaitu sebesar 505 µm. Hal ini 

menurut Fuller (2002) Keseimbangan mikroflora usus 
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akan tercapai apabila mikroba yang menguntungkan dapat 

menekan mikroba yang merugikan dengan cara mendesak 

keluar mikroba patogen tersebut. Keseimbangan ini dapat 

tercapai apabila perbandingan antara mikroba yang 

menguntungkan terhadap mikroba yang merugikan adalah 

sebesar 85%:15% atau 80%:20%. 

Hasil analisis ragam  pengamatan tinggi villi usus 

halus Lampiran 5. menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi villi usus halus. 

Hasil analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan, diketahui bahwa tinggi villi tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar (620±64,29) µm 

dan terendah pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

(416,58±43,98) µm. Hal ini diduga probiotik 

Lactobacillus sp. dapat meningkatkan fungsi pencernaan 

dan kecernaan serta penyerapan zat-zat makanan ke 

seluruh tubuh karena terjadi peningkatan tinggi villi. Hal 

ini menurut Sjofjan (2003) bahwa probiotik tidak hanya 

menjaga keseimbangan ekosistem dalam saluran 

pencernaan namun juga dapat menahan aktifitas mikroba 

pengurai protein karena probiotik memiliki sifat 

amilolitik, proteolitik dan lipolitik, pemberian probiotik 

Bacillus sp. dapat memperbaiki daya cerna protein dalam 

pakan, Bacillus apiarius dan Bacillus coagulans diketahui 

dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, 
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protease dan lipase yang akan membantu pemecahan 

molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana 

yang dapat diserap oleh usus. Menurut Hasil pengukuran 

tinggi villi ileum oleh Hamid (2014) pada ayam pedaging 

yang diberi kombinasi prebiotik dan probiotik sampai 

umur 35 hari menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata terhadap tinggi villi, rata rata tinggi villi 

tertinggi yaitu 407,68±26,692, diperkuat oleh Harimurti 

dan Rahayu (2009) bahwa probiotik dapat meningkatkan 

tinggi dan lebar villi pada usus halus ayam pedaging. Hal 

ini menurut Awad et al. (2009) Kondisi usus halus seperti 

tinggi villi pada usus halus menggambarkan area untuk 

penyerapan nutrisi yang lebih luas, lebih rinci bahwa 

peningkatan tinggi villi pada usus halus ayam pedaging 

berkaitan erat dengan peningkatan fungsi pencernaan dan 

fungsi penyerapan karena meluasnya area absorpsi serta 

merupakan suatu ekspresi lancarnya sistem transportasi 

nutrisi ke seluruh tubuh yang menguntungkan inang. 

4.1.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kedalaman 

Kripta Usus Halus 

 Kedalaman kripta merupakan penampilan usus 

halus secara mikroskopis yang dihitung menggunakan 

mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer dengan 

pembesaran 100x. Hasil pengamatan tinggi villi usus 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hasil pengamatan kedalaman kripta Usus 

 Gambar 6 menggambarkan kedalaman kripta pada 

seperenam bagian usus halus, kedalaman kripta ditandai 

dengan garis berwarna hitam. Hasil rata rata analisis 

ragam kedalaman kripta usus halus itik pedaging dapat 

dilihat pada Tabel 6. Rata-rata kedalaman kripta usus 

halus itik pedaging pada Tabel 6, dari yang terendah 

sampai yang tertinggi berturut-turut selama penelitian 

yaitu P0 sebesar (131,58±5,78) µm, P1 sebesar 

(132,50±9,94) µm, P2 sebesar (134±6,10) µm, P3 sebesar 

(144,08±8,85) µm sedangkan Kedalaman kripta usus 

halus tertinggi yaitu P4 sebesar (149,50±5,66) µm 

Pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung dalam pakan dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap kedalaman kripta usus halus dengan dilakukan 

analisis ragam pada perhitungan kedalaman kripta yang 

telah diamati. 
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 Hasil analisis ragam perhitungan kedalaman kripta 

usus halus pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

sebagai aditif pakan pada itik pedaging memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kedalaman 

kripta usus halus. Hasil analisis ragam kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan, diketahui bahwa 

kedalaman kripta tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

yaitu sebesar (149,50±5,66) µm dan terendah pada 

perlakuan P0 yaitu sebesar (131,58±5,78) µm, pada 

perlakuan P1 sebesar (132,50±9,94) µm, P2 sebesar 

(424,17±44,61) µm dan P3 sebesar (134±6,10) terjadi 

perbedaan notasi diantara ketiga perlakuan tersebut. Hal 

ini diduga probiotik Lactobacillus sp. dapat membantu 

mengurangi jumlah bakteri patogen seperti Eschericia coli 

dan Salmonella sp. sehingga memperbaiki mikroflora 

usus. Penelitian yang dilakukan oleh Natsir dkk (2014) 

menunjukkan bahwa Pengaruh level penggunaan aditif 

pakan berupa campuran  acidifier  alami-fitobiotik-

probiotik dalam pakan tersarang pada bentuk dan 

tersarang pada jenis pakan menunjukkan adanya  

perbedaan yang sangat nyata terhadap bobot badan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, kadar amoniak 

ekskreta, terhadap jumlah villi, tinggi villi, kedalaman 

kripta, jumlah E.Coli dan jumlah Salmonella sp. usus itik 

pedaging, ditambahkan oleh Sen et al. (2011) bahwa 

pemberian Bacillus subtilis pada broiler menyebabkan  
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peningkatan  rasio tinggi villi dengan kedalaman kripta 

pada duodenum dan ileum. Hasil penelitian Pelicano et al. 

(2005) yang menunjukkan bahwa ayam pedaging umur 21 

hari dengan penambahan probiotik Bacillus suptilis pada 

pakan basal dapat meningkatkan kedalam kripta yaitu 223 

µm. 

 Hasil analisis ragam pengamatan kedalaman kripta 

usus halus pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

sebagai aditif pakan pada itik pedaging memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kedalaman 

kripta usus halus. Hasil analisis ragam kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan, diketahui bahwa 

Kedalaman kripta tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

yaitu sebesar (149,50±5,66) µm dan terendah pada 

perlakuan P0 yaitu sebesar (131,58±5,78) µm, namun 

pada perlakuan P3 sebesar (144,08±8,85) dan P4 sebesar 

(149,50±5,66) tidak terjadi perbedaan notasi antara kedua 

perlakuan tersebut. Hal ini diduga bakteri non patogen 

berkompetisi dengan bakteri patogen untuk memperbaiki 

saluran pencernaan, menurut Uni et al. (2003) populasi 

bakteri patogen seperti coliform yang tinggi menjadi 

penyebab adanya deplesi perkembangan saluran 

pencernaan sehingga menyebakan berkurangnya laju 

pertumbuhan tinggi villi usus. Tekanan bakteri patogen 

pada saluran pencernaan dapat mengubah morfologi usus 
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seperti terhambatnya pertumbuhan tinggi villi dan 

kedalaman kripta. 

 Hasil analisis ragam pengamatan kedalaman kripta 

usus halus pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

sebagai aditif pakan pada itik pedaging memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kedalaman 

kripta usus halus. Hasil analisis ragam kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan, diketahui bahwa 

Kedalaman kripta tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

yaitu sebesar (149,50±5,66) µm dan terendah pada 

perlakuan P0 yaitu sebesar (131,58±5,78) µm. Hal ini 

diduga Lactobacillus sp. dapat membantu memperbaiki 

mukosa usus dengan cara menghasilkan bakteri asam 

laktat yang menyebabkan pH menjadi asam sehingga 

kemungkinan infeksi akibat adanya bakteri patogen dapat 

dinimalisasi dan kecernaan terhadap zat-zat makanan 

dapat optimal. Menurut Yakhkeshi et al. (2011) Bakteri 

patogen seperti Salmonella sp., Enterococci, dan 

Eschericia coli termasuk dalam golongan bakteri 

berbahaya yang dapat memberikan dampak negatif 

terhadap karakteristik morfologi usus karena mampu 

memproduksi beberapa komponen toksik yang merusak 

sel epitel usus sehingga dapat menurunkan  kualitas  

kinerja  usus, sebaliknya penurunan pH usus yang diikuti 

dengan adanya peningkatan populasi bakteri non patogen 

seperti BAL dalam usus dapat memberikan pengaruh yang 
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nyata terhadap peningkatan karakteristik morfologi  usus  

dan  membantu memperbaiki fungsi fisiologi usus dalam 

mencerna zat-zat makanan termasuk protein, ditambahkan 

oleh Sjofjan (2003) Kecenderungan peningkatan 

kecernaan protein kasar dari perlakuan dengan 

penambahan probiotik diduga karena probiotik yang 

diberikan dapat membantu menekan pertumbuhan 

mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba 

non patogen di dalam saluran pencernaan, bakteri non 

patogen dapat menghasilkan enzim yang dapat mencerna 

serat kasar, protein, dan  lemak, serta dapat 

mendetoksifikasi racun, hal ini sangat membantu proses 

pencernaan pakan pada ayam, sehingga pakan yang 

dikonsumsi dapat dicerna dan dimanfaatkan secara 

optimal. Menurut Wresdiati (2013) Tebal mukosa usus 

halus yang diberi probiotik akan meningkat disebabkan 

karena peningkatan tinggi villi serta kedalaman kripta. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) pada 

itik Hibrida yang diberi campuran fitobiotik, acidifier dan 

probiotik bentuk non enkapsulasi menunjukkan raataan 

kedalaman kripta tertinggi yaitu sebesar 141,40 µm. 

 


