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ABSTRACT  

EFFECT OF USING PEEL FLOUR MANGOSTEEN (Garcinia mangostana) IN 
FEED ON PERCENTACE CARCASS, ABDOMINAL FAT, WEIGHT 

VISCERAL  ORGANS MOJOSARI DUCK IN MALE 

The purpose of this study were to investigate the influence utilization of poder 
mangosteen peel on carcass weight, abdominal fat and visceral organs in the male 
Mojosari duck.  

The materials were 48 male Mojosari duck’s three week old. The average 
body weight were (317 ± 81.13) g/duck with 5,15 % coefficient of variation. Feed 
were moisture of corn, rice bran, soybean meal, meat bone meal, coconut oil, salt, 
DL-Methionine and the peel of the mangosteen. The duck’s were kept in battery 
cages 24 units, equipped with the feeding, watering and lights electric lights. Feed 
were given twice a day 40 % morning, 60 % in the afternoon and water  and ad 
libitum. The treatment given were the use of mangosteen peel at the level of use of 
feed with P0 = feed with of mangosteen peel 0 %, P1 = feed with the addition of 
mangosteen peel 2,5 %, P2 = feed with the addition of mangosteen peel 5 %, P3 = 
feed with the addition of mangosteen peel 7,5 %. The variables measured were 
carcass weight, abdominal fat and visceral organs in the male Mojosari duck.  

The method research were experimental arranged in Completely Randomized 
Design (CRD), 4 treatment and 6 replacation, if there were significant difference 
analized with Duncan's Multiple Range Test.  

The results indicated that the use of flour to give the mangosteen peel  highly 
significant different (P<0.01) on abdominal fat weight and influence which were not 
significant on the percentage of carcass and weight of visceral organs (liver, gizzard, 
pancreas).  
 Based on the results of this study concluded that, mangosteen peel flour in 
feed up to 7.5 % level to reduce the weight of abdominal fat but not lower carcass 
weight and visceral organs. 
 
Keywords : Peel flour manggosteen, male Mojosari duck 
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RINGKASAN 

 
PENGARUH PEMANFAATAN TEPUNG KULIT MANGGIS  

(Garcinia mangostana) DALAM PAKAN TERHADAP PERSENTASE 
KARKAS, LEMAK ABDOMINAL DAN ORGAN DALAM  

ITIK MOJOSARI JANTAN 

 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang, Mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April 2010. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung kulit 
manggis dalam pakan terhadap bobot karkas, lemak abdominal dan organ dalam 
itik Mojosari jantan.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik jantan Mojosari 
umur 3 minggu, sebanyak 48 ekor dengan bobot badan 317 ± 81,13 g/ekor yang 
dipelihara selama 28 hari serta koefisien keragaman (KK) sebesar 5,15 %. Pakan 
yang digunakan adalah jagung, dedak halus, bungkil kedelai, MBM, minyak 
kelapa, garam, DL-Metionin dan kulit manggis. Kandang yang digunakan adalah 
kandang battery sebanyak 24 unit kandang setiap battery berisi 2 ekor itik dan 
dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum serta penerang lampu listrik. 
Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari 40 % pagi, 60 % sore dan minum 
secara ad libitum. Perlakuan yang diberikan adalah penggunaan kulit manggis 
pada pakan dengan tingkat penggunaan pakan tanpa kulit manggis (P0), pakan 
dengan penambahan kulit manggis 2,5 % (P1), pakan dengan penambahan kulit 
manggis 5 % (P2), pakan dengan penambahan kulit manggis 7,5 % (P3). Variabel 
yang diamati adalah bobot karkas, lemak abdominal dan organ dalam itik 
Mojosari jantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
4 perlakuan dan 6 ulangan apabila terdapat perbedaan pengaruh di antara 
perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung kulit manggis 
memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot 
lemak abdominal dan pengaruh yang tidak memberikan perbedaan yang nyata 
(P>0,05) terhadap presentase karkas dan bobot organ dalam (hati, gizzard, 
pankreas).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tepung kulit 
manggis dalam pakan sampai tingkat 7,5 % dapat menurunkan bobot lemak 
abdominal tetapi tidak menurunkan bobot karkas dan organ dalam.    
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi lingkungan agroklimat wilayah Kota Blitar sangat cocok untuk 

budidaya tanaman manggis. Disamping itu ketersediaan lahan untuk usaha 

tanaman tersebut masih sangat luas pada lahan-lahan kering yang tersebar belum 

dimanfaatkan secara optimal. Tidak kalah pentingnya, ketersediaan sumberdaya 

manusia dalam hal ini petani lahan kering cukup banyak yang memiliki 

keterampilan dasar untuk pengembangan tanaman tersebut. Dengan demikian 

pengembangan tanaman manggis dapat diharapkan berperan dalam upaya 

peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani. Sementara 

lahan untuk pengembangan di kecamatan tersebut atau kecamatan lainnya masih 

terbuka luas. Manggis merupakan buah yang bernama latin Garcinia mangostana. 

termasuk dalam family Guttiferae dan merupakan species terbaik dari genus 

Garcia. Manggis termasuk buah eksotik yang sangat digemari oleh konsumen, 

baik di dalam maupun luar negeri, karena rasanya yang lezat, bentuk buah yang 

indah dan tekstur daging buah yang putih halus. Tidak jarang juga manggis 

mendapat julukan Queen of tropical fruit. Kulit manggis merupakan cangkang 

yang dibuang oleh konsumen atau dapat disebut dengan limbah hasil pertanian. 

Sejauh ini pemanfaatan kulit manggis hanya untuk penyamakan kulit, obat 

tradisional dan bahan pembuat zat antikarat serta pewarna tekstil. Kulit buah 

Manggis diketahui mengandung senyawa xanthone sebagai antioksidan, 

antiproliferativ, dan antimikrobial yang tidak ditemui pada buah-buahan lainnya. 

Senyawa Xanthone meliputi mangostin, mangostenol A, mangostinon A, 
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mangostinon B, trapezifolixanthone, tovophyllin B, alfa mangostin, beta 

mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid epicatechin dan gartanin. 

Senyawa-senyawa tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan (Qosim, 2007). 

Dari berbagai penelitian di Singapura menunjukkan bahwa sifat 

antioksidan pada kulit buah manggis jauh lebih efektif dibandingkan dengan 

antioksidan pada kulit buah rambutan dan durian. Kandungan Xanthone dan 

derivatifnya efektif melawan kangker payudara secara in-vitro dan obat penyakit 

jantung (Anonymous, 2010).  

Harga obat-obatan buatan pabrik (impor) sangat mahal, sehingga tidak 

terjangkau oleh para petani ternak, khususnya peternak dalam skala menengah ke 

bawah. Oleh karena itu peternak berupaya mencari alternatif  lain dengan 

memanfaatkan beberapa tanaman obat sebagai obat tradisional dan dapat 

diberikan dalam bentuk larutan melalui air minum atau dalam bentuk simplisia 

(tepung) yang  dicampur kedalam pakan sebagai “feed additive” maupun “feed 

supplement” misalnya tepung kulit manggis. Kulit manggis mempunyai 

kandungan antioksidan super. Oxygen radical absorbance capasity atau Orac 

adalah kemampuan antioksidan menetralkan radikan bebas, kulit manggis mampu 

meninimalkan serangan penyakit degeneratif (Susiani, 2009). 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang perlu dikaji 

adalah bagaimana pengaruh pemanfaatan tepung kulit manggis dalam pakan itik 

jantan terhadap presentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam. 
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1.3. Tujuan 

 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung kulit manggis terhadap 

karkas, lemak abdominal dan organ dalam pada itik jantan, dan mengetahui 

tingkat pemberian tepung kulit manggis yang tepat sehingga mencapai hasil yang 

optimal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Memberikan informasi tentang pemanfaatan tepung kulit manggis sebagai 

bahan pakan dalam pakan itik Mojosari jantan fase starter, dan level yang tepat 

agar dapat menghasilkan karkas, lemak abdominal dan organ dalam yang baik. 

1.5. Kerangka Pikir 

Itik merupakan salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara oleh 

masyarakat pedesaan. Keberadaan itik tersebar di seluruh Indonesia dengan 

berbagai nama sesuai dengan lokasi tempat berkembangnya (Rohaeni, 2003). 

Tujuan peternak memelihara itik kebanyakan karena pola pemeliharaan itik yang 

mudah, murah dan menguntungkan. Jawa Timur merupakan salah satu sentra 

peternakan itik di Indonesia yang berpusat di Kecamatan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto dengan itik Mojosari sebagai komoditas ternaknya. 

 Kulit manggis merupakan salah satu pakan tambahan yang mengandung 

karbohidrat, lemak, protein, kalsium, Phosphor, Potassium, Iron, Vitamin A,   

Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin C yang tinggi, Selain itu terdapat 

senyawa aktif  “xanthone”. Xanthone merupakan anti oksidan sangat kuat 

berpotensi untuk memelihara kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan mental. 

Kegunaan lain xanthone adalah mendukung keseimbangan mikrobiologi dan 
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meningkatkan kelenturan sendi. Kandungan xanthone tidak hanya terdapat pada 

daging buah tetapi juga pada kulit buah, dimana kulit buah manggis dapat 

digunakan sebagai bahan obat, pewarna alami, salep untuk penyakit eksim atau 

penyakit kulit lainnya. Xantones dapat memperkecil efek ternak terkena penyakit 

dan juga mengandung zat anti bakteri sebagai penyeimbang bakteri dalam tubuh 

(Anonymous, 2009). 

Informasi mengenai pemanfaatan kulit manggis dalam pakan terhadap 

presentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam itik Mojosari jantan belum 

ada sehingga diperlukan penelitian tentang efek penambahan limbah kulit 

manggis di dalam pakan terhadap presentase karkas, lemak abdominal dan organ 

dalam itik Mojosari. 

1.6. Hipotesis 

 Pemanfaatan tepung kulit manggis dalam pakan dapat menurunkan  bobot 

lemak abdominal serta dapat meningkatkan presentase karkas dan organ dalam 

itik Mojosari jantan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perkembangan itik di Indonesia 

 Itik Indonesia adalah hasil penjinakan itik liar (Anas Boscha), ternak itik 

yang kita pelihara bisa disebut Anas Domesticus (Soeparno, 1992). Itik termasuk 

dalam kelompok unggas air yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Klass    : Aves 

Ordo    : Anseriformes 

Sub Famili   : Anatidae 

Genus    : Anas 

Species   : Anas Plathyrynchos (Zakaria, 1997). 

Itik merupakan ternak yang berasal dari bangsa unggas. Oleh karena itu, 

itik berperan sebagai penghasil telur dan daging. Sebanyak 19,35 % dari 793.800 

ton kebutuhan telur di Indonesia diperoleh dari telur itik. Peranannya sebagai 

penghasil daging masih rendah yaitu hanya 0,94 % dari 1.450.700 ton kebutuhan 

daging nasional (Suharno dan Amril, 2005). Populasi itik pada tahun 2004 

berjumlah 35.528.843 ekor dengan populasi tertinggi berada di Jawa Timur 

sebesar 2.388.627 ekor. Tahun 2006 di Jawa Timur, produksi telur itik berjumlah 

17 ribu ton dan daging berjumlah 22 ribu ton (BPS, 2004). 

Populasi itik di Jawa Timur antara tahun 2005 - 2006 mengalami 

peningkatan dari 2.402.113 ekor ke 2.430.767 ekor. Tingkat produktivitas itik 

lokal Indonesia baik telur maupun daging masih rendah dan masih berpeluang 

untuk ditingkatkan. Menurut Marhiyanto (2004) menjelaskan bahwa Itik Jawa 
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disebut juga itik lokal Indonesia atau itik asli Indonesia. Itik ini dianggap sebagai 

unggas petelur. Itik Jawa juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam sesuai 

dengan daerah tempat penyebarannya dan salah satunya adalah itik Mojosari yang 

banyak terdapat di daerah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Itik ini banyak 

dijumpai di daerah Jombang, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Ponorogo 

hingga ke arah timur sampai Banyuwangi dan ke arah utara sampai Gresik, 

Lamongan dan Tuban. 

 Menurut tujuan utama pemeliharaan, ternak itik dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu : tipe pedaging, petelur dan hias. Itik yang termasuk dalam 

golongan tipe pedaging biasanya memiliki pertumbuhan yang cepat. Bangsa itik 

yang termasuk dalam golongan ini adalah Alesbury, Caguya, Orpington, Muscovi, 

Peking, Rouven. Bangsa itik yang termasuk dalam tipe petelur umumnya 

memiliki ukuran badan lebih kecil dibanding itik tipe pedaging, seperti Khaki 

Campbell dan Indian Runner. Sedangkan itik tipe hiasan memiliki warna bulu 

yang menarik dan bentuk badan yang bagus, antara lain Wood Duck, East India, 

dan Calls (Srigandono, 1997).     

 Selain jenis-jenis itik tersebut, di Indonesia ada beberapa jenis itik yang 

dikembangkan. Itik-itik tersebut dinamakan sesuai dengan tempat 

pembudidayaannya. Beberapa diantaranya adalah itik Tegal, itik Mojosari, 

Magelang, Alabio, Bali, dan itik Karawang atau Cirebon (Marhiyanto, 2004). 
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2.2. Itik Mojosari 

Itik Mojosari memiliki tubuh menyerupai botol dalam keadaan berdiri, 

berleher panjang, bulat menyerupai batang rotan, ukuran kepala tidak terlalu 

besar, kaki tegak dan jari-jarinya kuat (Marhiyanto, 2004). Itik Mojosari memiliki 

warna bulu coklat muda sampai coklat tua dengan warna paruh dan kaki kuning 

atau hitam (Syukur, 2007). Adapun kebutuhan zat makanan itik petelur dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan Itik Petelur 
Zat Makanan 1 2 3 4 5 
Protein (%) 
Energi Metabolis  (Kkal/kg) 
Serat   (%) 
Lemak  (%) 
Kalsium  (%) 
Fosfor  (%) 
Sodium  (%) 
Copper  (mg/kg) 
Iodine  (mg/kg) 
Mangan (mg/kg) 
Zinc (mg/kg) 
Biotin  (mg/kg) 
Cholin  (mg/kg) 
Asam Folik  (mg/kg) 
Asam Linoleat (%) 
Asam amino : 

Metionin  (%) 
Lisin  (%) 

Vitamin : 
Vit. A  (IU/kg) 
Vit. D3  (IU/ kg) 
Vit. E  (IU/kg) 
Vit. K  (mg/kg) 
Vit. B2  (mg/kg) 
Vit. B12  (mg/kg) 

19 
2850 

- 
- 

2,9 
0,47 

- 
- 
- 

25 
60 
- 
- 
- 

0,3 
 
- 

0,88 
 

10000 
- 
4 
- 
- 
- 

18 
2650 

- 
- 

2,5 
0,45 
0,15 

8 
80 
100 
60 
0,2 

1100 
1,5 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19,57 
- 

5,31 
3,87 
3,24 
0,28 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

17-19 
2700 

- 
- 

2,9-3,25 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

0,37 
1,05 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15 –17 
2900 
6 – 9 
4 – 7 
0,80 
0,50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

0,30 
0,70 

 
6600 
880 
1,10 
1,10 
3,30 
4,40 

Sumber : 1. Shen (1985) 
 2. Bulbule (1982) dalam Srigandono (1997) 
 3. Chaves dan Lasmini (1978) dalam Srigandono (1997) 
 4. Sinurat (2000) dalam Ketaren (2002) 
 5. Matram (1994) 
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Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan. 

Bahan Pakan  
  EM   

(Kkal) 
PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Ca 
(%) 

P  
(%) 

Lis 
(%) 

Met 
(%) 

Jagung 3350 8.5 3.9 2 0.02 0.1 0.2 0.18
Dedak Padi 2980 12.9 8 12 0.12 0.21 0.77 0.29
Bk. Kedele 2230 44 0.9 6 0.29 0.65 2.9 0.65
Meat Bone Meal 2820 50 10 2.8 10 5.1 2.61 0.69
Minyak Kelapa 8600 - 100 - - - 1.49 0.64
CaCO3 (Kapur 
mati) - - - - 40 - - -
Garam - - - - - - - -
Premix - - - - 25 - - -
Kulit Manggis 

3635.04 2.97 5.66 30.99 0.56 0.08 - - 
Sumber : NRC (1994). 

Ciri-ciri itik Mojosari antara lain warna bulu kemerahan dengan variasi 

coklat kehitaman, pada itik jantan ada 1 - 2 bulu ekor yang melengkung ke atas. 

Warna paruh dan kaki hitam. Berat badan dewasa rata-rata 1,7 kg. Produksi telur 

rata-rata 230-250 butir/tahun. Berat telur rata-rata 65 g. Warna kerabang telur 

putih kehijauan. Masa produksi 11 bulan/tahun. Itik Mojosari yang bertelur 

pertama kali pada umur 25 minggu memiliki masa produksi lebih lama, bisa 

sampai 3 periode masa produktif. Setelah umur 7 bulan produksinya mulai stabil 

dan banyak. Perawatan yang baik dapat berproduksi/hari mencapai rata-rata 70 – 

80 % dari seluruh populasi (Anonymous, 2000). 

2.3. Kulit Manggis 

 Manggis (Garcinia mangostana) merupakan tanaman yang berasal dari 

Asia Tenggara. Tanaman Manggis merupakan salah satu tanaman buah tropika 

yang memiliki pertumbuhan paling lambat, tetapi juga paling panjang. Tanaman 

yang berasal dari biji membutuhkan 10 – 15 tahun untuk mulai berbuah. Tanaman 

Manggis memiliki tinggi mencapai 10 – 25 meter dengan ukuran kanopi sedang 

serta tajuk yang rindang berbentuk piramida. Diameter batang 25 – 35 cm dan 



9 
 

kulit batang kayu biasanya berwarna cokelat gelap atau hampir hitam, kasar dan 

cenderung mengkelupas. Getah manggis berwarna kuning (getah kuning) atau 

resin ada pada semua jaringan utama tanaman (Anonymous, 2009). 

Buah manggis  (Garcinia mangostana),  merupakan  buah yang  eksotik 

karena  memiliki  warna  yang menarik dan kandungan zat makanan yang tinggi, 

karena itu buah  manggis  memiliki  prospek yang cukup baik untuk 

dikembangkan. Potensi manggis tidak hanya terbatas pada buahnya saja, tetapi 

juga hampir seluruh bagian tumbuhan manggis menyimpan potensi yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan tumbuhan manggis diyakini 

dapat menyembuhkan penyakit, beberapa diantaranya adalah peluruh haid, obat 

sariawan, penurun panas, pengelat (adstringen), disentri dan lain-lain. Xanton 

merupakan sebuah enzim yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, 

antifungi, antiinflamasi, antileukemia, antiagregasi platelet, selain itu xanton dapat 

menstimulasi system saraf pusat dan memiliki aktivitas antituberkulosis secara in 

vitro pada bakteri Mycobacterium tuberculosis (Anonymous, 2009). 

2.4. Bobot Karkas 

 Hasil utama dari proses pemotongan unggas adalah karkas atau potongan-

potongan karkas. Karkas unggas adalah hasil pemotongan unggas setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, leher, kepala dan organ dalam kecuali jantung, 

hati dan gizzard. Menurut Soeparno (1992) bobot karkas dipengaruhi oleh faktor 

genetic dan lingkungan antara lain : Nutrisi yang merupakan faktor lingkungan 

yang terpenting mempengaruhi komposisi karkas terutama terhadap proporsi 

lemak. Daging itik sampai dengan umur 6 minggu secara umum mengandung air 

± 55 %, protein kasar ± 33 % (Abdelsamie and Farrel 1985). Persentase karkas 
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adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan 100 %. 

Perbandingan bobot karkas terhadap bobot hidup sering digunakan sebagai ukuran 

produksi daging dalam bidang peternakan dan produksi karkas semakin 

meningkat dengan meningkatnya bobot badan (Mitchell, 1980).   

 Unggas yang disembelih seharusnya tidak diberi makan beberapa jam 

sebelum penyembelihan untuk menghindari kontaminasi pada waktu prossesing 

selanjutnya Jull (1982), menyatakan bahwa prosessing unggas terdiri atas New 

York Dressed dan ready to cook. New York Dressed adalah itik yang telah 

disembelih dengan kaki, kepala, jerohan masih ada tetapi bulu dihilangkan. 

Sedangkan ready to cook adalah tubuh unggas yang sudah bersih dari bulu dan 

jerohan serta tanpa kaki dan kepala tetapi ditambah dengan jantung, hati, dan 

gizzard. Selanjutnya disebutkan bahwa New York Dressed akan kehilangan 10 % 

dari bobot hidup, sedangkan ready to cook akan kehilangan 25 % dari bobot 

hidupnya.  Bobot karkas dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan. 

2.5. Lemak Abdominal 

 Menurut Matram (1984) lemak dalam unggas ditimbun dalam 3 bagian 

yaitu pada abdominalis (rongga perut), pada kulit terutama pangkal bulu dan pada 

ekor bagian belakang serta organ tubuh bagian dalam lainnya. Bobot lemak 

abdominal pada itik jantan umur 7 hari adalah 0 %, dan terjadi peningkatan 

dengan bertambahnya umur, yaitu pada umur 28 hari yaitu 1,1 %, dan pada umur 

49 hari menjadi 2,0 % (Lesson and Summers, 1991). Sedangkan menurut Scott 

and Dean (1991) kulit berikut lapisan lemak yang terdapat dibawah (sub kutan) 

pada tubuh itik mengandung lemak sampai mencapai 75 % dengan kandungan 
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protein 5,6 % dan air 19,2 %. Kandungan lemak ini jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ayam dan juga kalkun, kandungan  proteinnya lebih rendah. 

 Menurut Anggorodi (1995) lemak abdominal adalah lemak yang terdapat 

didalam rongga perut (abdomen) ternak dan penimbunan lemak dapat terjadi 

karena kelebihan energi setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

untuk produksi. Penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem 

kandang, umur dan jenis kelamin. Deaton dan Lott (1985) menyatakan bahwa 

dengan meningkatnya umur akan diikuti oleh meningkatnya bobot lemak rongga 

tubuh sehingga lemak karkas juga akan meningkat. 

2.6. Hati 

Menurut Srigandono (1997) yang dikutip dari Lesson and Summer (1991) 

menyatakan bahwa bobot hati pada itik jantan umur 7 hari adalah 5,9 % dan 

dengan bertambahnya umur terjadi penurunan bobot hati yaitu pada umur 28 hari 

menjadi 3 % dan pada umur 49 hari menjadi 2,2 %. Perbandingan persentase hati 

dengan bobot badan pada itik terjadi peningkatan yaitu persentase hati pada umur 

0 – 1 minggu adalah 2,2 % dan pada umur 1 – 8 minggu yaitu 3,5 %. 

Perbandingan persentase hati itik dan ayam dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Perbandingan Persentase Hati Terhadap Bobot Hidup Itik dan Ayam. 
       Umur (minggu)   Persentase hati itik (%) Persentase hati ayam (%) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3,5 
5,7 
4,8 
3,3 
3,0 
2,7 
2,5 
2,4 
2,2 

3,3 
4,5 
3,1 
2,7 
2,4 
2,4 
2,5 
2,1 
2,0 

Sumber : Hunton, 1995. 
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2.7. Gizzard 

 Menurut Srigandono (1975) bobot gizzard pada itik jantan umur 7 hari 

adalah 7,4 % dan terjadi penurunan persentase bobot gizzard dengan 

bertambahnya umur, yaitu pada umur 28 hari menjadi 4,4 % dan pada umur 49 

hari menjadi 3,9 % dari bobot hidup, berbeda dengan ayam yaitu mengalami 

penurunan secara terus-menerus dari minggu ke 0 – 8 yaitu (6,7 %). Perbandingan 

persentase gizzard pada itik dan ayam dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Persentase Gizzard Terhadap Bobot Hidup Pada Itik Dan        
Ayam. 

Umur (minggu) Persentase gizzard pada 
itik (%)

Persentase gizzard pada 
ayam (%) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5,3 
7,7 
5,0 
4,7 
4,3 
4,0 
3,7 
3,9 
4,0 

9,0 
6,9 
5,2 
3,8 
3,2 
2,4 
2,0 
2,1 
2,3 

Sumber : Hunton, 1995. 

2.8. Pankreas 

 Pankreas adalah kelenjar pencernaan yang terdapat diantara duodenum. 

Pankreas memiliki bagian yang bersifat endokrin yang menghasilkan hormon dan 

bagian yang bersifat eksokrin yang penting untuk proses pencernaan makanan. 

Eksokrin pankreas juga menghasilkan suatu zat yang bersifat basa yaitu Na HCO3. 

fungsi zat ini adalah untuk menetralkan asam lambung yang masuk bersamaan 

dengan makanan ke duodenum (Radji dan Rahayu, 1999). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang dan analisis bahan pakan dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan  

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 19 Maret sampai 17 April 2010. 

3.2. Materi Penelitian 

Itik yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Mojosari berjumlah 48 

ekor dan berjenis kelamin jantan semua yang berumur  21 hari yang didapat dari 

peternak itik di Mojosari. Kulit manggis didapat dengan membeli kulit yang 

kering dari penjual manggis di Blitar dan sekitarnya. 

Pakan yang digunakan adalah dengan mencampur sendiri, dengan 

kandungan protein kasarnya sekitar 20 %. Pakan tersebut ditambahkan dengan 

tepung kulit manggis. Kandungan zat makanan kulit manggis tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan Kulit Manggis  
Zat Makanan Kandungan 

Abu (%) 4.46 
Protein Kasar (%) 2.97 
Serat Kasar (%) 30.99 
Lemak Kasar (%) 5.66 
Gross Energy (Kal/g) 3635.04 
Ca (%) 0.56 
P (%) 0.08 

Sumber : Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
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Proses pembuatan tepung kulit manggis tersebut tertera pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gambar 1. Proses pembuatan tepung kulit manggis. 
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Komposisi dan kandungan zat pakan pada itik tertera pada Tabel 6.                                      

Tabel 6. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan itik periode 
finisher (2-7 minggu). 

Bahan Perlakuan (%) 
  P0 P1 P2 P3 
Jagung 42,06 38,97 35,87 32,78 
Bk. Kedele 17,76 17,91 18,07 18,22 
Dedak Padi 28,00 28,00 28,00 28,00 
Kulit Manggis   0,00 2,50 5,00 7,50 
Meat Bone Meal 10,00 10,00 10,00 10,00
Minyak Kelapa 1,91 2,35 2,79 3,23 
Garam 0,09 0,09 0,09 0,09 
DL Metionin 0,18 0,18 0,18 0,19 
Jumlah     
Energi Metabolis(KKal) 3086 3086 3086 3086 
Protein Kasar 20,00 20,00 20,00 20,00 
Lemak Kasar 6,95 7,54 8,13 8,71 
Serat Kasar 4,43 4,63 4,83 5,03 
Calsium 1,09 1,09 1,09 1,09 
Phospor 0,73 0,72 0,72 0,72 

Keterangan: Formulasi pakan menggunakan program P3U-UB versi Excell 

3.2.1. Kandang dan Perlengkapan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan kandang 

sistem litter. Kandang dibagi menjadi 24 unit, ukuran per unit kandang yaitu 

panjang 45, lebar 45 dan tinggi 90 cm dimana masing-masing unit berisi 2 ekor. 

Bahan yang digunakan untuk menyekat adalah bambu dan kawat kasa. Wadah 

pakan terbuat dari batang bambu yang dipotong-potong dan dilubangi atasnya 

sedangkan wadah minum terbuat dari plastik. Wadah minum diletakkan dalam 

kandang sedangkan wadah pakan diletakkan diluar kandang. Tiap unit kandang 

terdapat satu wadah pakan dan dua wadah minum. Perlengkapan yang digunakan 

timbangan gantung kapasitas 25 kilogram yang digunakan untuk menimbang itik 

dan pakan, termometer untuk mengukur suhu lingkungan kandang dan higrometer 

untuk mengukur kelembaban kandang, tempat pakan dan tempat air minum, 
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lampu 25 watt yang berfungsi sebagai penerang, plastik dan kantong plastik untuk 

menyimpan bahan pakan, peralatan kebersihan meliputi sapu, lap, ember, bak, 

sapu lidi dan sekop, sprayer untuk penyemprotan pestisida dan bahan kimia dan 

seperangkat alat untuk analisa proksimat bahan pakan. Bahan pakan yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pencampuran sendiri antara lain: 

Jagung, dedak padi, bungkil kedelai, meat bone meal, minyak kelapa dan 

penambahan kulit manggis. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

kemudian dicampur sesuai dengan perlakuan, pakan diberikan secara restricted 

atau pemberian secara terbatas.  

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan lapang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan masing-

masing perlakuan diulang 6 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan dan setiap 

satu unit terdiri dari 2 ekor itik sehingga jumlah itik yang digunakan 48 ekor.  

Adapun perlakuan yang diberikan adalah : 

1. P0 = Pakan Tanpa Penggunaan Tepung Kulit Manggis. 

2. P1 = Pakan Dengan 2,5 % Tepung Kulit Manggis. 

3. P2 = Pakan Dengan 5 % Tepung Kulit Manggis. 

4. P3 = Pakan Dengan 7,5 % Tepung Kulit Manggis. 

Pakan tiap perlakuan ditambahkan air dengan bagian 1 kg pakan kering 

ditambah 800 ml air hingga pakan tidak terlalu basah dan kering. Pakan diberikan 

dua kali sehari dalam bentuk basah yaitu pagi hari pukul 07.00 yaitu sebanyak 40 
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% dan sore pukul 03.00 sebanyak 60 %. dari total pemberian pakan per hari dan 

untuk pemberian minum dilakukan secara ad libitum. 

3.4. Prosedur Percobaan 

3.4.1. Percobaan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kandang sebanyak 24 unit dengan ukuran panjang 45,  lebar 

45 dan tinggi 90 cm, masing-masing berisi 2 ekor itik jantan. 

2. Meletakkan 1 buah wadah pakan dan 1 wadah minum pada tiap unit 

kandang. 

3. Menyiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.4.2. Pelaksanaan Percobaan 

1. Menimbang bobot badan itik awal.  

2. Memasukkan itik ke dalam unit percobaan yang telah dipersiapkan, 

masing-masing kandang diisi 2 ekor itik Mojosari jantan dengan cara acak. 

Adapun layout kandang sebagai berikut : 

P1 U3  P2 U1  P1 U4 P2 U2  P0 U6  P3 U2 

P3 U5  P3 U4  P0 U1  P1 U5  P2 U5  P0 U5  

P0 U2  P1 U6  P2 U4  P0 U3 P3 U1  P0 U4  

P2 U3  P1 U1  P3 U6  P1 U2  P2 U6  P3 U3  

Keterangan :  P : Perlakuan   
U : Ulangan 

3. Mengadaptasikan itik dengan lingkungannya yang baru selama 7 hari agar 

tidak mengalami stress. 

4. Menyiapkan pakan untuk setiap perlakuan. 
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5. Pakan diberikan sesuai dengan perlakuan yaitu pagi hari pukul 07.00 yaitu 

sebanyak 40 %, dan sore pukul 16.00 WIB sebanyak 60 % dari total 

pemberian pakan per hari dan ditambah 80 % air dari pakan yang 

diberikan. dan untuk pemberian minum dilakukan secara ad libitum. 

6. Melakukan pengambilan sisa pakan yang masih basah kemudian 

ditimbang dan dikeringkan untuk kemudian ditimbang lagi dalam bentuk 

kering, untuk mengetahui jumlah konsumsi pakan per hari. 

7. Melakukan penimbangan bobot badan pada tiap minggu, yaitu pada akhir 

minggu pertama, ke dua, ke tiga, dan ke empat, untuk mengetahui 

pertambahan bobot badannya. 

8. Melakukan pencatatan masing-masing data yang diperoleh tiap hari 

selama penelitian. 

3.5. Variabel Penelitian 

 Peubah yang diamati dan diukur pada setiap perlakuan terhadap 

produktivitas dicerminkan pada variabel berikut: 

1. Bobot karkas. Karkas unggas adalah hasil pemotongan unggas setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, leher, kepala dan organ dalam kecuali 

jantung, hati dan gizzard. 

2. Lemak abdominal. Adalah lemak yang berada dibagian abdomen. 

3. Organ dalam (Hati, Gizzard dan Pankreas).  
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3.6. Analisa Statistik 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini ditabulasi dengan program Excel 

dan dianalisa dengan menggunakan analisis Ragam dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Jika terjadi perbedaan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). 

Adapun model matematik dari rancangan acak lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut :
 ijiij uY ετ ++=

 

Dimana : ijY  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

u  = Nilai tengah umum 

iτ  = Pengaruh perlakuan ke-i 

ijε  = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i = 1,2,3,4, 

j = 1,2,3,4,6 

3.7. Batasan Istilah 

a. Kulit manggis adalah bagian buah manggis yang membungkus daging buah 

manggis yang merupakan bagian terbesar dari buah manggis mencapai 2/3 

bagian buahnya (Anonymous, 2009). 

b. Karkas unggas adalah hasil pemotongan unggas setelah dipisahkan dari 

darah, bulu, kaki, leher, kepala dan organ dalam kecuali jantung, hati dan 

gizzard (Soeparno, 1992). 

c. Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat di dalam rongga perut ternak 

dan penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan energi setelah 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk produksi 

(Anggorodi, 1995). 
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d. Hati (liver) merupakan organ terbesar dalam tubuh. Terletak pada rongga 

perut kanan bagian atas dan memiliki banyak fungsi yang kompleks dan 

beragam. Hati (liver) sangat berperan penting pada hampir setiap fungsi 

metabolisme tubuh sehingga menjadikan hati sebagai organ yang sangat 

penting dalam mempertahankan kehidupan. Fungsi utama hati antara lain: 

Fungsi metabolisme, Fungsi sintesis, Fungsi penetralan zat-zat kimia 

(Anonymous, 2010). 

e. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi 

utama: menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting 

seperti: insulin yang dihasilkan sel beta, GHS yang dihasilkan sel epsilon dan 

GHIH yang dihasilkan sel delta. Pankreas terletak pada bagian posterior perut 

dan berhubungan erat dengan duodenum (usus dua belas jari). Beberapa 

fungsi dari pancreas (Anonymous, 2010). 

f. Gizzard Fungsi utama empela adalah untuk menghancurkan makanan 

dan menggiling makanan kasar, dengan bantuan grit (batu kecil dan 

pasir) sampai menjadi bentuk pasta yang dapat masuk ke dalam usus 

halus. Setelah makanan masuk ke dalam usus halus, pekerjaan 

pencernaan sama dengan pada hewan non-ruminansia lain (Anonymous, 

2010). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Tepung kulit manggis bisa digunakan sebagai alternatif pakan oleh 

peternak itik Mojosari jantan. Untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan 

tepung kulit manggis ini, dilakukan pengamatan perlakuan terhadap persentase 

karkas, lemak abdominal dan organ dalam itik mojosari jantan. Pengamatan 

perlakuan dilakukan dengan cara menimbang setiap variabel yaitu karkas, lemak 

abdominal dan organ dalam itik (hati, gizzard dan pankreas). Jumlah total berat 

badan dari itik mojosari yang digunakan pada waktu pertama penelitian yaitu 

sebesar 20053 g dari 48 ekor itik sehingga rataan per ekornya sebesar 417,77 g, 

kemudian standart deviasinya sebesar 81,13 dan nilai koefisien keragamannya 

5,15 %. Dengan hasil koefisien keragamannya sebesar 5,15 % dapat didefinisikan 

bahwa sampel yang digunakan telah homogen untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 
 

Hasil pengamatan presentase karkas dan analisis statistik diperlihatkan 

pada Lampiran 2. Data rataan  persentase karkas hasil penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan Presentase Karkas Itik Mojosari Jantan.  

Perlakuan Presentase Karkas Rataan 
  (%) 

P0 358.42 59.74±1.47 
P1 373.96 62.33±2.28 
P2 351.63 58.61±3.09 
P3 363.89 60.65±2.47 

Total 1447.90 
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 Hasil analisa statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung kulit manggis dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak berbeda 

nyata terhadap presentase karkas. Tidak adanya perbedaan yang nyata ini 

disebabkan penggunaan tepung kulit manggis dalam pakan juga memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap bobot karkas. Perhitungan statistik 

bobot karkas berkaitan erat dengan presentase karkas sehingga perlakuan dengan 

penggunaan tepung kulit manggis dalam pakan juga akan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap presentase karkas. Sedangkan bobot karkas 

dipengaruhi oleh bobot hidup. Pada saat dipotong, bobot hidup itik yang 

digunakan dalam penelitian ini bervariasi untuk setiap perlakuan, semakin tinggi 

level pemberian tepung kulit manggis bobot hidupnya cenderung berfluktuasi 

pada level penambahan 2,5 % bobot karkas akan meningkat sedangkan pada level 

pemberian 7,5 % bobot karkas cenderung menurun, meskipun bobot hidup itik 

pada saat dipotong memiliki perbedaan nyata tetapi dalam perhitungan 

statistiknya bobot karkas dan presentase karkas tidak memiliki perbedaan yang 

nyata. Hal ini diduga karena penambahan yang terlalu banyak tepung kulit 

manggis meningkatkan kadar serat kasar dalam ransum yang mengakibatkan 

kecernaan ransum berkurang. 

 Persentase karkas yang didapatkan pada penelitian ini berkisar antara 

58,61 - 62,33 %. Persentase karkas yang didapat dari penelitian ini lebih rendah 

jika dibandingkan penelitian Bintang at al. (1999) yang melaporkan bahwa 

persentase karkas itik lokal jantan umur 8 minggu adalah 68,50 - 76,60 %.  

Diduga karena kadar protein pakan yang digunakan dalam penelitian ini lebih 
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rendah dibandingkan kadar protein pakan yang digunakan oleh Bintang at al. 

(1999) yaitu sebesar 20 %.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Lemak Abdominal 

Hasil pengamatan bobot lemak abdominal dan analisis statistik 

diperlihatkan pada Lampiran 3. Data rataan bobot lemak abdominal hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan Bobot Lemak Abdominal Itik Mojosari Jantan.  

Perlakuan Bobot Lemak Abdominal Rataan 
(g) (g) 

P0 104.30 17.38±1.31d 

P1 101.60 16.93±1.84 cd 

P2 69.50 11.58±1.13 b 

P3 42.20 7.03±1.68 a 

Total 317.60 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 

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

Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung kulit manggis (Garcinia mangostana) dalam pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap presentase lemak abdominal. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kisaran rata-rata lemak abdominal selama penelitian 

adalah 4,2 – 19,5 g atau sebesar 0,57 – 1,33 %, hal tersebut jauh dari pendapat 

Summers (1984) yang menyatakan bahwa dalam keadaan normal bobot lemak 

abdominal berkisar antara 1,6 – 3,5 % dari bobot hidup. Menurunnya kadar lemak  

disebabkan tingginya kadar vitamin C dalam tepung kulit manggis. Buah-buahan 

yang mengandung konsentrasi vitamin C yang tinggi (atau disebut juga asam 

askorbat). Vitamin C ini memiliki kualitas untuk membakar lemak atau 

melarutkan lemak. Vitamin C juga berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol 



24 
 

dalam darah Anonymous (2010). Menurut Anggorodi (1985) penimbunan lemak 

dapat terjadi karena kelebihan energi setelah digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok dan untuk produksi dan penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh 

bangsa, galur, system kandang, umur dan jenis kelamin. Ditambahkan oleh 

Matram (1994) bahwa penimbunan lemak dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis 

kelamin, pertumbuhan, ransum, umur pemotongan dan strain. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Organ Dalam 
 
4.3.1 Bobot Hati 

Hasil pengamatan bobot hati dan analisis statistik diperlihatkan pada 

Lampiran 4. Data rataan bobot hati hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 9. 

 Tabel 9. Rataan Bobot Hati Itik Mojosari Jantan.  

Perlakuan Bobot Hati Rataan 
  (g) (g) 

P0 158.00 26.33±1.86 
P1 179.00 29.83±4.87 
P2 170.00 28.33±3.38 
P3 171.00 28.50±4.84 

Total 678 
 

 Hasil analisa statistik pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung kulit manggis dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap rata-rata bobot hati itik Mojosari jantan. Disebabkan karena tidak 

adanya hubungan protein dengan bobot jerohan (Iskandar dkk, 1998). Setelah 

dilakukan pembedahan pada bagian abdominal itik kemudian dikeluarkan organ 

dalamnya dapat diamati kondisi dan warna hati, rata-rata kondisi hati dalam 

keadaan normal, permukaanya halus dan tidak ditemukan kerusakan pada hati. 

Rata-rata warna hati yang diamati dari perlakuan P0 sampai P3 warnanya semakin 
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gelap. Pada perlakuan P0 hati berwarna merah pucat sedangkan pada pakan 

perlakuan diketahui semakin tinggi level penambahan tepung kulit manggis dalam 

pakan warna hati cenderung semakin gelap. 

 Rata-rata bobot hati dari hasil penelitian diketahui berkisar antara 26,33 – 

29,83 g  atau 1,96 – 2,37 (g/100g BB). Rata-rata bobot hati yang didapat dari hasil 

penelitian sudah sesuai dengan dengan pendapat Soeparno (1992) yang 

menyatakan bobot hati unggas pedaging berkisar antara 1,95 - 2,27 %. Whittow 

(2000) menyatakan bahwa besar dan bobot hati dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti jenis hewan, besar tubuh, genetik serta pakan yang diberikan. Besarnya 

angka rata-rata bobot hati ini disebabkan oleh kerja hati yang semakin berat pada 

proses detoksifikasi sehingga hati mengalami kebengkakan. 

 Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu untuk mengemulsi lemak, 

penetralisir racun, tempat penyimpanan energy yang siap untuk dipakai glikogen 

serta menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh 

ginjal (Blakely and Bade, 1991). Senyawa beracun akan mengalami proses 

detoksifikasi dalam hati. Senyawa beracun yang berlebihan tentu saja tidak dapat 

didetoksifikasi seluruhnya. Hal inilah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan 

pembengkakan pada hati (Anonymous, 2008). 

Garam empedu yang dihasilkan hati mengemulsi lemak dalam lekukan 

duodenal. Lemak berbentuk emulsi tersebut kemudian dipecah dalam asam lemak 

dan gliserol oleh enzim lipase, suatu hasil getah pankreas. Zat-zat tersebut 

merupakan hasil akhir pencernaan lemak. Apabila kandungan lemak pakan terlalu 

tinggi maka hati akan lebih banyak mengeluarkan garam empedu untuk 
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mengemulsi lemak, hal ini mungkin dapat mengakibatkan pembesaran pada organ 

hati (Anonymous, 2007).  

4.3.2 Bobot Gizzard 

Hasil pengamatan bobot gizzard dan analisis statistik diperlihatkan pada 

Lampiran 5. Data rataan bobot gizzard hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 

10. 

 Tabel 10. Rataan Bobot Gizzard Itik Mojosari Jantan.  

Perlakuan Bobot Gizzard Rataan 
  (g) (g) 

P0 345.00 57.50±5.99  
P1 303.00 50.50±10.05  
P2 295.00 49.17±5.15  
P3 293.00 48.83±6.40  

Total 1236   

 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata bobot gizzard 

berkisar antara 48.83 - 57.50 g atau 3,81 – 4,29 (g/100g BB). Hal ini sesuai 

dengan Hunton (1995) bahwa presentase bobot gizzard pada itik umur 59 hari 

adalah 4,0 % sedangkan Lesson and Summers (1991) yang menyatakan bahwa 

bobot gizzard pada itik jantan umur 7 hari adalah 7,4 % terjadi penurunan pada 

umur 28 hari menjadi 4,4 % dan pada umur 49 hari menjadi 3,9 % perbedaan ini 

kemungkinan terjadi perbedaan jenis itik. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap bobot gizzard dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa pemanfaatan 

tepung kulit manggis dalam pakan tidak memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap rataan bobot gizzard itik jantan. Gizzard 

berfungsi untuk memperkecil partikel pakan secara mekanik, jadi gizzard harus 
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mempunyai otot dan lapisan yang tebal. Faktor yang mempengaruhi gizzard 

adalah ukuran ternak dan jenis pakan yang dikonsumsi. Pemberian gif dalam 

pakan dan bertambahnya kandungan serat kasar pakan dapat mempengaruhi 

gizzard (Moran, 1982). Pada penelitian ini pakan yang digunakan adalah bentuk 

mask atau tepung yang memudahkan kerja gizzard dalam proses penghancuran 

pakan sehingga tidak mempengaruhi bobot  gizzard itu sendiri. Penggunaan 

tepung kulit manggis dalam pakan akan menambah kandungan serat kasar pakan, 

semakin tinggi level penambahan tepung kulit manggis maka semakin tinggi pila 

kandungan serat kasar dalam pakan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi dan 

berat gizzard. 

4.3.3 Bobot Pankreas 

Hasil pengamatan bobot pankreas dan analisis statistik diperlihatkan pada 

Lampiran 6. Data rataan bobot pankreas hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 

11. 

 Tabel 11. Rataan Bobot Pankreas Itik Mojosari Jantan.  

Perlakuan Bobot Pankreas Rataan 
 (g) (g)  

P0 30.00 5.00±1.26  
P1 31.00 5.17±1.16  
P2 31.00 5.17±0.75  
P3 28.00 4.67±1.03  

Total 120   
 

 Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

kulit manggis dapat meningkatkan bobot pankreas meskipun sedikit. Pankreas 

berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim lipolitik, amilolitik dan proteoliti. 

Adanya serat kasar diduga dapat menurunkan aktivitas enzim-enzim pencernaan 
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sehingga diperlukan peningkatan produksi enzim agar proses pencernaan berjalan 

normal. Dengan demikian peningkatan bobot pankreas merupakan salah satu 

bentuk adaptasi untuk mencukupi kebutuhan enzim pencernaan yang meningkat. 

Brenes at al. (1993) menjelaskan bahwa kandungan β-glucans dalam gandum dan 

barley bisa menghambat aktivitas enzim pencernaan dan meningkatkan ukuran 

pankreas.  

 Bobot pankreas yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa semakin 

tinggi level penambahan tepung kulit manggis dalam pakan akan semakin 

meningkatkan penyerapan nutrisi dalam usus halus tetapi tetap pada batas normal. 

Pankreas merupakan suatu kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin. 

Menurut Anonymous (2007) bahwa pankreas mengeluarkan getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, protease, lipolitik yang berguna untuk menghidrolisis 

pati, pepton dan lemak yang kemudian diekskresikan ke duodenum. Disamping 

itu kecepatan sekresi dari getah pankreas dipengaruhi oleh ketersediaan pakan 

yang masuk ke dalam usus halus (Whittow, 2000).  

Fungsi eksokrin pankreas adalah mensuplai enzim yang mencerna 

karbohidrat, protein dan lemak ke dalam lumen usus halus (Yuwanta, 2004). 

Apabila zat makanan yang masuk dalam tubuh unggas lebih banyak 

dimungkinkan mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna nutrien tersebut. Hal 

ini dapat mengganggu fungsi pankreas yang berakibat pada kerusakan serta 

pembesaran pankreas itu sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : tepung kulit 

manggis dalam pakan sampai tingkat 7,5 % dapat menurunkan bobot lemak 

abdominal tetapi tidak menurunkan bobot karkas dan organ dalam.    

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa kulit manggis 

dapat dipakai sebagai bahan pakan itik mojosari jantan sampai tingkat 7,5 % 

untuk menurunkan lemak abdominal.  

 
 



30 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdelsamie, D.E and Farrel, D.J. 1985. Carcass Composition And Carcass 
Characteristic Of Duck In: Duck Production Science And World 
Practice. Farrel D.J And Stapleton (Edt). Printed And Published By 
University Of New England. Armidale. 

 
Anonymous. 2000. Keunggulan Itik Mojosari sebagai Itik Petelur. 

http://202.158.78.180/agritech/dkij0120.pdf. Diakses pada tanggal 02 
Februari 2010. 

 

__________,2007. Pencernaan Unggas. Diakses dari http:// chickaholic. 
Wordpress.com/2007/10/30. Diakses tanggal 10 April 2010. 

 

__________,2008. Hati Ayam Cegah Kebutaan dan Anemia. 
http://www.geocities.com/itnonky1410oke/hati_ayam.html. Diakses 
pada tanggal 10 April 2010. 

 
__________, 2009. Teknologi Pasca Panen untuk Mempertahankan Mutu Buah 

Manggis. Diakses dari http://www.wikipedia.com. Diakses pada 
tanggal 05 April 2010. 

 
__________, 2010. Fat Burning Food. http://www.webterrace.com/fat/burning.htm.  

Diakses pada tanggal 10 April 2010. 
 
__________, 2010. Pemanfaatan Limbah Kulit Manggis. http://pdf- search-

engine.com/pemanfaatan-limbah-kulit-manggis-pdf.html. Diakses pada 
tanggal 13 Oktober 2010. 

 

Anggorodi, R.1995. Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Ruminansia. UGM Press. 
Yogyakarta. 

 

__________, 1985. Ilmu Makanan Ternak Unggas. UI Press. Jakarta. 
 

Bintang, I.A.K., A.P. Sinurat, T. Murtisari, T. Pasaribu, T. Purwadaria & T. Hayati. 
1999. Penggunaan bungkil inti sawit dan produk fermentasinya dalam 
ransum itik sedang bertumbuh. Journal Ilmu Ternak dan Veteriner 
4:179-184. 

 



31 
 

Blakely, J and D.H Bade. 1991. Ilmu Peternakan. Diterjemahkan oleh Srigandono, 
Bambang. UGM Press. Yogyakarta. 

 

BPS. 2004. Statistik Ternak Itik di Indonesia. Diakses dari http://www.bps.go.id/ 
Diakses pada tanggal 4 Mei 2010. 

Brenes, A., M. Smith, W. Guenter & R.R Marquardt. 1993. Effect of enzyme 
suplementation on the performance and digestive tract size of broiler 
chickens fed wheat and barleydiets. Poultry science 72:1731-1739. 

 

Deaton, J. W. and B. D. Lott. 1985. Age And Dietary Energy Effect On Broiler Fat. 
Deposition Poult. Sci. 

 

Hunton, P. 1995. Poultry Production. Enservier Science B. V. Amsterdam. 

 

Jull, M.A. 1982. Poultry Husbandry. Tata Mc Grow Hill Publishing Company Ltd. 
New Delhi. 

 

Ketaren, PIUS P. 2002. Kebutuhan Gizi Itik Petelur dan Itik Pedaging. Balai 
Penelitian Ternak. Bogor. 

 

Lesson, S and J. D. Summer. 1991. Production And Carcas Characteristic Of The 
Duck. Poultry Sci. 

 

Marhiyanto B. 2004. Beternak Bebek Darat Petelur. Gitamedia Press. Surabaya. 

 

Matram, B. 1994. Energi Respon Itik Bali Terhadap Pembatasan Ransum Dan 
Imbangan Protein. Proceding Seminar Peternakan Dan Forum 
Peternakan Unggas Dan Aneka Ternak. Bogor. 

 

Mitchell, J. K. 1980. Guide To Meat Inspection In The Tropic. Alden Ltd. Oxford 
England. 

 
Moran, E.T 1982. The Gastrointestinal System. Office for educational Practice. 

University of Guelph, Canada. 
 
NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. National Academi Press. Washington       

D.C. 
 



32 
 

Qosim, W. A., 2007. Kulit Buah Manggis Sebagai Antioksidan. Available at 
http://www.pikiran-rakyat.com./cetak/2007/022007/15/lain01.htm. 

 

Rohaeni. 2003. Peluang dan Potensi Usaha Ternak Itik di Lahan Lebak. Balai 
Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITRA). 

 

Scott, M.L. and M. Dean. 1991. Nutrition and Management of Ducks. M.L. Scott of 
Itchaca. New York. 

 

Soeparno. 1992. Ilmu Dan Teknologi Daging. Gajah Mada University press. 
Yogyakarta. 

 

Srigandono, B. 1997. Produksi Ternak Air. Gadjah Mada University Press. 
Yogyakarta. 

 

Suharno, B dan K. Amril. 2005. Beternak Itik Secara Intensif. Penebar Swadaya. 
Jakarta. 

 

Summers, J. D., 1984. The Extra Caloric Values Offat in Poultry Diets. Animal 
Nutrition. Butter Worth. London. UK. 

 

Susiani, P. 2009. Kulit si Ratu Buah Lumbung Antioksidan Super. http://www.agrina-
online.com. Diakses pada tanggal 02 Februari 2010. 

 

Syukur, D.A. 2007. Beternak Itik. Leaflet Dinas Peternakan Lampung. 
http://disnakkeswan-lampung.go.id/brosur/itik.pdf. Diakses tanggal 10 
Februari 2010. 

 

Whittow, G., 2000. Sturkies Avian Phsycology. Fifth edition. Academic Press. USA. 

 

Yuwanta, T., 2004. Dasar ternak Unggas. Kanisius. Yogyakarta. 

 

Zakaria, A. 1997. Ilmu Ternak Itik. Lembaga Penelitian Fakultas Pertanian Unibraw. 
Malang.  

 



33 
 

Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot badan Adaptasi (%) itik Mojosari. 
No P0 No P1 No P2 No P3 
1 430 13 585 25 357 37 500 
2 506 14 422 26 350 38 478 
3 297 15 463 27 458 39 543 
4 338 16 473 28 416 40 537 
5 363 17 404 29 461 41 536 
6 417 18 352 30 467 42 423 
7 503 19 494 31 356 43 347 
8 459 20 465 32 351 44 313 
9 479 21 383 33 357 45 224 
10 506 22 352 34 267 46 221 
11 391 23 401 35 464 47 398 
12 468 24 478 36 395 48 405 

5157 5272 4699 4925 

Jumlah Total 20053
Rataan (g/ekor) 417,77
Standar Deviasi 81,13
Koefisien Keragaman  5,15

 
 
Kesimpulan : Bobot badan itik Mojosari yang digunakan saat awal penelitian ini 

dapat dikatakan homogen karena memiliki koefisien keragaman kurang 
dari 10 %. Rancangan ini tetap menggunakan RAL dan ANOVA. 
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Lampiran 2. Analisis ragam pemanfaatan kulit manggis pada pakan  terhadap 
presentase Karkas (%). 

Perlakuan Ulangan  Jumlah Rataan Sd 

  I II III IV V VI (%) (%)   
P0 61.36 58.54 58.25 60.02 61.28 58.97 358.42 59.74 1.47 
P1 66.00 60.44 63.97 61.02 62.05 60.48 373.96 62.33 2.28 
P2 62.70 57.52 55.74 56.06 60.98 58.63 351.63 58.61 3.09 
P3 63.74 59.07 62.26 57.52 60.44 60.86 363.89 60.65 2.47 

Total 253.8 235.57 240.22 234.62 244.75 238.94 1447.90 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
= 141.56 – 44.49   = 97.07 
 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 44.49 / 3 
  = 14.83 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  97.07/ 20 
=  4.85 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  14.83/ 4.85 
  =  3.06 
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Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 44.49 14.83 3.06 3.10 4.94 
Galat 20 97.07 4.85       
Total 23 141.56         

Keterangan : F hitung < F Tabel berarti perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 
                     berbeda nyata terhadap bobot Karkas. 
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Lampiran 3. Analisis ragam pemanfaatan kulit manggis pada pakan  terhadap  
                      bobot Lemak Abdominal (g). 
Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan sd 

I II III IV V VI (g) (g) 
P0 18.0 19.7 16.2 16.6 17.3 16.5 104.30 17.38 1.31 

P1 15.7 17.5 14.3 18.1 19.5 16.5 101.60 16.93 1.84 

P2 12.3 10.6 11.6 12.9 9.9 12.2 69.50 11.58 1.13 

P3 6.2 6.8 8.6 8.4 4.2 8.0 42.20 7.03 1.68 

Total 52.2 54.6 50.7 56 50.9 53.2 317.60 
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= 432.45 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
= 478.3733– 432.45= 45.92333 
 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 432.45 / 3 
  = 144.15 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  45.92333/ 20 
=  2.296167 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  144.15 / 2.296167 
  = 62.77854 
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Tabel ANCOVA 
SK db      JK       KT F hit F 5% F1%

Perlakuan 3    432.45     144.15 62.77854 3.10 4.94
    Galat 20   45.92333   2.296167      

Total 23 478.37         
Keterangan : F hitung > F Tabel berarti bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang  
                     Berbeda sangat nyata terhadap bobot lemak Abdominal. 
 
 
 
  

    2.296167 
SE =                             =         0.38        = 0.61862302 
         6 
                                                                       

Selang 2 JNT 1% = SE x selang 2 JND 1% 
  = 0.62 x 4.02 
  = 2.4869 

Selang 3 JNT 1% = SE x selang 3 JND 1% 
                 =  0.62 x 4.22 
      =  2.6106 

Selang 4 JNT 1% =  SE x selang 4 JND 1% 
      =  0.62 x 4.33 
                 =  2.6786 

   
p0 p1 p2 p3 

17.38 16.93 11.58 7.03
P0 17.38 0  
P1 16.93 0.45 0
P2 11.58 5.80 5.35 0
P3 7.03 10.35 9.90 4.55 0

         2                  3             4 
JND 1%  =   4,02 4,22     4,33        (Tabel Jarak Nyata untuk Uji Duncan) 
JNT 1%  =   2.4869 2.6106     2.6786 
 
Perlakuan Rata-rata Notasi 
 
P3  7.03               a 
P2  11.58       b                                      
P1  16.93         c  d                 
P0  17.38             d               
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Lampiran 4. Analisis Ragam RAL Untuk Data Bobot Hati (g). 
Perlakuan Ulangan  Jumlah Rataan sd 

  I II III IV V VI (g) (g)   
P0 25 30 26 26 26 25 158.00 26.33 1.862 
P1 30 25 25 34 28 37 179.00 29.83 4.875 
P2 31 23 30 32 26 28 170.00 28.33 3.386 
P3 30 25 28 28 23 37 171.00 28.50 4.848 

   Total 116 103 109 120 103 127 678 
 

FK  = rxt

yij
r

j

t

i

2

11
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

= (678)2 / 24 = 19153,5 

JK Total = FKyij
r

j

t

i

−∑∑
== 1

2

1
 

=[(25)2 + (30)2 + ……………+ (37)2]  - 19153,5 
= 348,5 
 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

1
 

= 
( ) ( ) ( ) ( )

6
171170179158 2222 +++  – 19153,5 

= 37,5 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
= 348,5 – 37,5   = 311 
 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 37,5/ 3 
  = 12,5 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  311/ 20 
=  15,55 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  12,5/ 15,55 
  =  0.80 
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Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 37,5 12,5 0.80 3.10 4.94 
Galat 20 311  15,55    
Total 23 348,5     

Keterangan : F hitung < F Tabel berarti bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh 
yang   berbeda nyata terhadap bobot Hati. 
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Lampiran 5. Analisis Ragam RAL Untuk Data Bobot Gizzard (g). 
Perlakuan Ulangan  Jumlah Rataan sd 

  I II III IV V VI (g) (g)   
P0 53 54 52 58 68 60 345.00 57.50 5.991 
P1 40 57 39 61 60 46 303.00 50.50 10.054 
P2 55 47 43 47 47 56 295.00 49.17 5.154 
P3 51 47 47 55 38 55 293.00 48.83 6.400 

Total 199 205 181 221 213 217 1236   
          

FK  = rxt

yij
r

j

t

i

2

11
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

= (1236)2 / 24 = 63654 

 

JK Total = FKyij
r

j

t

i

−∑∑
== 1

2

1
 

=[(53)2 + (54)2 + ……………+ (55)2]  - 63654  
= 1320 
 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

1
 

= 
( ) ( ) ( ) ( )

6
293295303345 2222 +++  – 63654 

= 296,66 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
= 1320 – 296,66 = 1023,34 
 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 296,66/ 3 
  = 98,89 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  1023,34 / 20 
=  51,16 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  98,89 / 51,16 
  =  1,934 
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Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1%

Perlakuan 3 296,66 98,89 1,934 3.10 4.94 
Galat 20 1023,34 51,16    
Total 23 1320      

Keterangan : F hitung < F Tabel berarti bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda    nyata terhadap bobot Gizzard. 
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Lampiran 6. Analisis Ragam RAL Untuk Data Bobot Pankreas (g). 
Perlakuan Ulangan  Jumlah Rataan sd 

 I II III IV V VI (g) (g)  
P0 5 7 4 6 4 4 30.00 5.00 1.26 
P1 5 4 5 7 4 6 31.00 5.17 1.16 
P2 6 5 5 5 4 6 31.00 5.17 0.75 
P3 5 4 5 6 3 5 28.00 4.67 1.03 

Total 21 20 19 24 15 21 120   
 

FK  = rxt

yij
r

j

t

i

2

11
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

= (120)2 / 24 = 600 

 

JK Total = FKyij
r

j

t

i

−∑∑
== 1

2

1
 

=[(5)2 + (7)2 + ……………+ (5)2]  - 600 
= 24 
 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

1
 

= 
( ) ( ) ( ) ( )

6
28313130 2222 +++  – 600  

= 1 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
= 24 - 1   = 23 
 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 1 / 3 
  = 0,33 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  23 / 20 
=  1,15 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  0,33 / 1,15 
  =  0.286 
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Tabel ANOVA 
SK db JK KT        F hit   F 5% F 1%

Perlakuan 3 1 0,33  0.286   3.10 4.94
Galat 20 23 1,15     
Total 23 24      

Keterangan : F hitung < F Tabel berarti bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda  nyata terhadap bobot Pankreas. 
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Lampiran 8. Gambar Penelitian 
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