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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SEX AND Carica Papaya L. LEAF ADDITION  

ON WEIGHT LIVE, CARCASS WEIGHT AND  PART THE OTHER BODY OF 

KHAKI CAMPBELL DUCK  

 

The research was conducted December - January 2009 in laboratory Sumber 

Sekar district Dau Malang. The object this research was to know effect of Carica 

Papaya L. leaf addition on body weight, carcass weight and part the other body of 

khaki campbell duck. The result can be used to give more information about Carica 

Papaya L. leaf addition so can optimalize the production performances of Khaki 

Campbell duck.  

The material was carried out with 48 ducks consist of 24 Khaki Campbell 

drake and female which 21 aged. The coefisien of varian body weight is 11,46 %. 

Treatments devided into 4 groups are P0 (control), P1 (giving 10 g / 1000 g feed), P2 

(giving 20 g / 1000 g feed), and P3 (giving 30 g / 1000 g feed). Parameter research 

were body weight, carcas weight and part the other body (thigh and breast weight). 

The method research was used experimental. Data were analysed with Nested Design, 

if there are sighnificant and significant differences data would be analysed by 

Duncant Test and were subjected of effect the treatment by Least Significant 

Difference Test.   

The result indicated that the sex and Carica Papaya L. leaf addition on Khaki 

Campbell duck give significant differences (P<0,01) on body life, carcas weight and 

part the other body (thigh and breast weight). Carica Papaya L. leaf addition level P2 

(2%) shown on body life male duck (1210,33 ± 17,83) g and female (823,37 ± 67,46) 

g, on carcas weight male duck (1112 ± 75,38) g and female ( 1078,07 ± 19,60 ) g, on 

thigh weight male duck ( 226,10 ± 9,91) g and female ( 196,77 ± 4,94) g, on breast 

weight male duck (226,50 ±15,42) g and female (186 ± 11,60) g.  

The conclusion effect of Carica Papaya L. leaf addition on Khaki Campbell 

duck give significant differences on body life, carcas weight and part the other body 

(thigh and breast weight).  

 

Keywords :  Carica Papaya L. leaf, life weight, carcas weight and part the other 

body, Khaki Campbell duck  
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RINGKASAN 

 

PENGARUH JENIS KELAMIN DAN PENAMBAHAN TEPUNG  

DAUN PEPAYA TERHADAP BOBOT HIDUP, BOBOT KARKAS DAN BAGIAN 

TUBUH LAINNYA PADA ITIK Khaki Campbell  

 

 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 14 Januari 

2009 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Desa 

Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang jumlah 

penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less) pada ransum itik, dan 

mengetahui tingkat pemberian tepung daun pepaya yang tepat sehingga mencapai 

hasil yang optimal terhadap bobot hidup, bobot karkas, dan bobot bagian tubuh 

lainnya pada itik Khaki Campbell jantan dan betina. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang jumlah penggunaan tepung daun pepaya (Carica 

papaya L. Less) yang tepat sebagai bahan additive dalam pakan agar dapat 

menghasilkan bobot hidup, bobot karkas, dan bobot bagian tubuh lainnya yang 

optimal pada itik Khaki Campbell jantan dan betina. 

Materi penelitian ini adalah itik Khaki Campbell sebanyak 48 ekor yang 

berumur  21 hari, yang terdiri dari 24 ekor jantan dan 24 ekor betina yang koefisien 

keragamannya 11,46%, dan tepung daun pepaya. Metode penelitian adalah percobaan 

yang dirancang dengan Rancangan Acak Tersarang, dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan dan tiap perlakuan menggunakan 2 ekor itik. Adapun perlakuan tersebut 

adalah penambahan tepung daun pepaya 0 % (P0), penambahan tepung daun pepaya 

sebanyak 1 % (P1), 2 % (P2), dan 3 % (P3). Variabel yang diukur adalah bobot 

hidup, bobot karkas dan bagian tubuh lainnya. Data dianalisis dengan Rancangan 

Tersarang dan jika hasil menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat 

nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil dan Uji Jarak Berganda 

Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bobot hidup, bobot karkas dan bagian tubuh lainnya pada itik 

Khaki Campbell. Penambahan tepung daun pepaya dalam jenis kelamin juga 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01)  terhadap bobot hidup, bobot karkas dan bagian 

tubuh lainnya itik Khaki Campbell. Jumlah bobot hidup tertinggi pada itik Khaki 

campbell jantan adalah (1210,33 ± 17,83) g/ekor dan pada betina (823,37 ± 67,46) 

g/ekor, yang masing-masing diperoleh pada level penambahan sebanyak 2%.. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penambahan tepung daun 

pepaya sebanyak 2 % pada pakan komersil dapat mengoptimalkan pertambahan 

bobot hidup, bobot karkas dan bagian tubuh lainnya pada itik Khaki Campbell jantan 

dan betina. Penambahan tepung daun pepaya lebih dari 2% pada pakan komersil 

dapat menurunkan penampilan produksi itik Khaki Campbell jantan dan betina. Pada 

pemeliharaan itik, disarankan untuk menambahkan  tepung daun pepaya sebanyak 2 

% dalam pakan itik untuk memperoleh penampilan produksi yang optimal.   
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini menggunakan materi itik Khaki Campbell dengan alasan itik 

ini merupakan itik petelur dengan rata-rata produksi 300 butir per ekor per tahun 

dan berat telur 70 g (Supriyatna, 2005). Itik Khaki Campbell sangat 

menguntungkan dilihat dari segi produksi telur dan daya tahan tubuh terhadap 

suhu lingkungan. Hal ini menjadi referensi peneliti untuk mengembangkan 

potensi itik Khaki Campbell melalui penambahan tepung daun pepaya dalam 

pakan agar memperoleh bobot hidup, bobot karkas dan bobot bagian tubuh 

lainnya sesuai dengan standart produksi. Menurut Karen dan Edward (2002), 

jumlah produksi telur itik Khaki Campbell per tahun sekitar 215 butir dan 

mempunyai hubungan dengan bobot hidup antara 1730-1800 g pada periode 

layer. Pada itik Khaki Campbell ini konsumsi pakan dapat meningkat, yang 

disebabkan karena dalam tepung daun pepaya mengandung papain yang dapat 

meningkatkan nilai kecernaan protein pakan sehingga dapat mengubah pakan 

menjadi bentuk yang mudah diabsorbsi relatif lebih besar dan menjadi bentuk 

yang mudah dicerna serta cepat diserap oleh saluran pencernaan sehingga proses 

pengosongan gizzard lebih cepat dan konsumsi pakan meningkat. Konsumsi 

pakan ini meningkat pada penambahan tepung daun pepaya 2% (Fitriono, 2009). 

Penambahan tepung daun pepaya dalam pakan antara lain bertujuan untuk : 

mengurangi biaya pembelian enzim untuk pakan itik, memanfaatkan bahan baku 

pakan konvensional, mengeksploitasi enzim papain (Carica papaya L. Less) yang 

dapat mempercepat proses pencernaan protein karena tubuh itik Khaki Campbell 
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mempunyai keterbatasan dalam mencerna protein yang disebabkan asam 

hidroklorat di lambung terlalu banyak (Frandson, 1992). Anggorodi (1990) 

menambahkan bahwa, penambahan enzim papain ini berfungsi sebagai enzim 

protease yang dapat mengkatalis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang 

lebih kecil dimana peptidase menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam-

asam amino sehingga dalam tubuh ayam semakin mudah dicerna. Daya cerna 

terhadap protein pakan dibuktikan pada penelitian Andhita (2004), bahwa KcBK 

dan KcBO pada pakan basal yang ditambah sebanyak 2% tepung daun pepaya 

(Carica papaya L. Less) dapat meningkatkan konsumsi itik mojosari dan diikuti 

pertambahan bobot badan mingguan. Pemakaian jenis kelamin jantan dan betina 

itik Khaki Campbell ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan PBB mingguan 

yang dihasilkan pada tiap perlakuan terhadap besarnya pengaruh pada bobot 

karkas dan bagian tubuh lainnya. Jenis kelamin itik pada penelitian ini digunakan 

sebagai faktor pembeda antara itik Khaki Campbell jantan dan betina, sehingga 

dapat dilihat perbedaan data yang dihasilkan dari perlakuan persentase pemberian 

tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less)  terhadap perbedaan jenis kelamin. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pada level berapa jumlah penambahan tepung daun pepaya (Carica 

papaya L. Less)   yang tepat untuk menghasilkan bobot hidup, bobot karkas dan 

bobot bagian tubuh lainnya yang lebih baik pada itik Khaki Campbell jantan dan 

betina.  
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penambahan 

tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less) pada ransum itik, yang tepat 

sehingga mencapai hasil yang optimal terhadap bobot hidup, bobot karkas, dan 

bobot bagian tubuh lainnya pada itik Khaki Campbell jantan dan betina. 

 

1.4. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang jumlah 

penggunaan tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less) yang tepat sebagai 

bahan additive dalam ransum itik Khaki Campbell jantan dan betina. 

1.5. Kerangka Pikir 

Daun pepaya merupakan salah satu pakan additive yang mengandung 

protein,  lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, air dan kalori, vitamin B1, 

vitamin C, dan vitamin A yang cukup tinggi (Rhukmana, 1995). Daun dan batang 

pepaya mengandung banyak getah putih seperti susu (white milky latex) yang 

mengandung senyawa karpain, alkaloid bercincin laktonat dengan tujuh kelompok 

rantai metilen dan dapat menghambat kinerja beberapa mikroorganisme 

pengganggu fungsi pencernaan (Julia, 2006). Koswara (2010), menambahkan 

buah pepaya mengandung berbagai jenis enzim dan mineral. Kandungan vitamin 

A-nya lebih banyak dari wortel, dan vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk dan 

kaya vitamin B kompleks serta vitamin E. Protein yang terdapat pada pepaya 

antara 4-6 g per kilogram buah dan hampir seluruhnya dapat dicerna atau diserap 

tubuh itik 35 kali lebih besar dari ukuran protein pepaya. Menurut Prawirokusumo 

(1997), di dalam vitamin A terdapat carotene, zat ini merupakan pigmen yang 
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terdapat pada tanaman maupun hewan dan merupakan precursor vitamin A. Daun 

pepaya juga mengandung enzim papain yaitu suatu enzim pemecah protein yang 

terdapat dalam getah pepaya (Suhartono, 1992). Papain  merupakan suatu 

substansi di dalam buah pepaya yang memiliki sifat enzimatis berupa daya katalis 

untuk mengurai atau memecah protein, sehingga enzim papain dapat 

meningkatkan nafsu makan. Dengan demikian daun pepaya dapat digunakan 

sebagai pakan additive pada ransum itik agar bobot hidup, bobot karkas dan 

bagian tubuh lainya baik (Kalie, 2006). 

1.6. Hipotesis 

 Penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less) pada pakan itik 

menghasilkan perbedaan pengaruh terhadap penampilan produksi pada itik Khaki 

Campbell jantan dan betina. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik Khaki Campbell 

 Itik Khaki Campbell merupakan hasil perkawinan itik Fawn, White Indian 

Runner dan Rouen untuk menghasilkan strain itik petelur dengan bobot badan 

lebih besar, serta tidak memerlukan cahaya tambahan menjelang masa produksi. 

Itik ini merupakan hasil penelitian breeding Mrs. Adele Campbell dari 

Gloucestershire, Inggris akhir tahun 1800. Itik Khaki Campbell mempunyai tiga 

variasi warna antara lain : Khaki Campbell, Dark Campbell dan White Campbell. 

Itik Khaki Campbell jantan (drake) bobot hidup sekitar 5  pound dalam waktu 10 

minggu. Itik betina mampu bertelur 195 butir selama 197 hari pada saat masa 

produksi, mudah stress, jarang berenang di air dan masih memiliki karakter 

terbang. Pakan yang dikonsumsi siput, keong, serangga, ganggang, dan nyamuk. 

Sebagian besar itik Khaki Campbell jantan memiliki warna kepala perunggu 

kehijauan dengan warna ekor, punggung dan leher coklat perunggu (mallard), 

serta memiliki sosor (bill) berwarna hitam kehijauan, warna kaki orange kelam 

pada jantan, coklat kelam pada betina, mata coklat kelam (Batty, 1985). Itik Khaki 

Campbell termasuk tipe petelur memiliki ukuran badan lebih kecil dibanding itik 

tipe pedaging (Srigandono, 1986). Itik Khaki Campbell mempunyai daya tahan 

hidup lebih kuat, telurnya lebih banyak tetapi lebih kecil dan warna kerabang telur 

putih (Samosir, 1983). Itik Khaki Campbell tidak mempunyai sifat mengeram. 

Produksi pertama pada umur 22-24 minggu. Berat badan standard untuk jantan 

1,8-2 kg dan betina 1,6-1,8 kg (Suharno, 2002). 
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Itik termasuk dalam kelompok unggas air yang mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut:  

Kingdom : Aves 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Order  : Anseriformes 

Suborder : Anseriformes 

Superfamily : Anatini 

Family  : Anatidae 

Subfamily : Anatidae 

Genera  : Anas 

Species  : Anas Plathyrynchos (Kakhi Campbelli)                                 

(Sumber : Zakaria, 1997)  

Itik Indonesia merupakan hasil penjinakan itik liar (Anas Boscha) yang 

disebut Anas Domesticus (Murtidjo, 2000). Menurut Windhyarti (2003), ciri 

umum itik Khaki Campbell adalah sebagai berikut : 

1. Kepalanya tegak dan panjang 

2. Matanya berwarna coklat tua dan terletak dibagian atas dari kepalanya  

3. Lehernya agak panjang dan tampak gelap  

4. Sayapnya terletak agak tinggi dibagian tubuhnya 

5. Bulunya berwarna coklat keabu-abuan 

6. Cocok dikembangkan sistem peternakan intensif karena itik ini kurang berani 

atau kurang suka air.        
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2.2. Daun Pepaya 

Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Tanaman 

pepaya dikenal sebagai tanaman multiguna, seluruh bagian tanaman mulai dari 

akar hingga daun berguna bagi manusia maupun hewan. Tanaman pepaya dapat 

digunakan untuk makanan, minuman, obat kecantikan maupun kesehatan. Pepaya 

merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan 

serat. Daun pepaya juga memiliki kandungan kimia yaitu : enzim papain, 

karpaina, pseudokarpaina, glikosid, saponin, dan sakarosa (Wijayakusuma, 2004). 

Pemanfaatan tanaman pepaya cukup beragam, daun pepaya muda dapat dibuat 

sebagai bahan berbagai ragam sayuran. Batang, daun dan buah pepaya muda 

mengandung getah berwarna putih yang disebut papain dapat meningkatkan nafsu 

makan dan berfungsi sebagai enzim proteolitik atau enzim pemecah protein 

(Kalie, 2006). Menurut Suhartono (1992), papain adalah suatu substansi dalam 

buah pepaya yang memiliki sifat enzimatis berupa daya katalis untuk mengurai 

dan memecah protein, dan enzim yang memecah protein disebut protease, 

proteinase atau proteolitik. Oleh karenanya papain tergolong enzim protease. 

Enzim papain yang ada pada batang dan daun pepaya memiliki aktivitas 

proteolitik 200 MCU per gram dan bersifat antiseptik, pada buah pepaya sekitar 

400 MCU per gram dan dapat memecah protein menjadi arginin. Enzim ini 

membantu menormalkan pH usus sehingga keadaan flora usus menjadi normal. 

Manfaat dari papain itu sendiri sebagai : pemecah protein pakan hingga menjadi 

senyawa asam amino yang bersifat autointoxicating atau menghilangkan 

terbentuknya substansi yang tidak diinginkan akibat pencernaan yang tidak 

sempurna, dapat mempercepat pencernaan karbohidrat dan lemak serta mengatur 
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asam amino dan mengeluarkan racun tubuh, dapat mencegah perkembangbiakan 

bakteri yang merugikan di dalam usus (Setyadi, 2003). 

   Menurut Murtidjo (2000) daun pepaya dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan baku pakan itik berupa tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less). 

Papain dibagi ke dalam tiga jenis : papain kasar (crude papain), papain bersih 

(refined papain), dan papain murni (pure papain). Keuntungan dalam penggunaan 

enzim papain, tidak bersifat toksik, tidak mengubah tekanan darah, suhu dan pH 

secara drastis, pada konsentrasi rendah berfungsi dengan baik (Damayanti, 2010). 

Menurut Adiguna (2006), papain berkhasiat sebagai pelunak daging hewan yang 

sudah tua dan bertekstur, daya pemecahan protein yang dimiliki dapat 

diintensifkan sampai hidrolisis protein menggunakan pektin dari buah pepaya. 

Senyawa arginin dalam papain merupakan salah satu asam amino esensial yang 

dalam kondisi normal tidak bisa diproduksi tubuh dan biasa diperoleh melalui 

bahan pakan seperti ragi. Proses pembentukan arginin dengan papain ini turut 

mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan growth hormone, sebab arginin 

merupakan salah satu sarat wajib dalam pembentukan growth hormone. Growth 

hormone inilah yang membantu meningkatkan kesehatan otot dan mengurangi 

penumpukan lemak di tubuh. Senyawa arginin dapat terbentuk baik dengan 

jumlah residu 12%, dengan nilai relatif sebesar 5,86%. Analisis komposisi asam 

amino dari papain tertera pada Tabel 1 
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Tabel 1.   Komposisi Asam Amino dari Papain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suhartono (1992) 

 

 Enzim papain mempunyai fungsi sebagai enzim protease yang dapat 

mengkatalis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dimana 

peptidase menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam-asam amino sehingga 

dalam tubuh unggas akan lebih mudah dicerna Anggorodi (1990). Analisis 

komposisi daun pepaya secara lengkap tertera pada Tabel 2.  

Asam Amino Jumlah Residu (%) Relatif (%) 

Lisin 10 4.88 

Histidin 2 0.97 

Arginin 12 5.86 

Asam asparat 6 2.98 

Asparagin 13 6.34 

Asam glutamat 8 3.88 

Glutamin 12 5.86 

Treonin 8 3.88 

Serin 13 6.34 

Prolin 10 4.88 

Glisin 28 13.58 

Alanin 14 6.58 

Isoleusin 12 5.86 

Leosin 11 5.36 

Tirosin 12 5.86 

Finolalanin 4 1.93 

Triptofan 5 2.44 

Sistin 6 2.93 

Sistein 1 0.48 

Valin 18 8.94 
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Tabel 2. Komposisi daun pepaya (per 100 g bahan) 

 

Unsur komposisi Tepung daun 

pepaya 

Energi 1720  

Protein kasar 21,3  

Lemak kasar 4,8  

Serat kasar 19,5  

Kalsium 0,9  

Fosfor 0,4 

Sumber : Sakaria (2004) 

Menurut Nuriani, E, Koentjoko dan Soehardjono (2001), pakan agar dapat 

mudah dicerna dengan lebih baik maka, penggunaan enzim papain sebagai enzim 

proteolitik yang dapat memutuskan rantai peptida komplek menjadi asam-asam 

amino yang lebih sederhana di sesuaikan dengan fisiologi kondisi ayam, sehingga 

diperoleh nilai manfaat pakan yang lebih untuk pertumbuhan dan efisiensi 

penggunaan pakan. Pada penelitian sebelumnya oleh Ayu (2007) bahwa, 

penambahan tepung daun pepaya pada pakan berpengaruh terhadap produksi telur 

dan warna kuning telur itik Mojosari. 

2.3. Pertambahan Bobot Hidup  

Bobot hidup adalah berat keseluruhan tubuh itik mulai dari organ eksternal           

(bulu, kulit, kepala, leher, sayap, dada, punggung, paha, kaki) sampai internal 

organ (saluran pencernaan, hati, gizzard, paru-paru, ginjal) sebelum itik diberi 

pakan dan minum pada pagi hari. Banyak sedikitnya bobot hidup sangat 

tergantung pada ukuran tubuh ternak, sifat genetik, jenis kelamin, suhu 

lingkungan, tingkat produksi, perkandangan, keadaan air minum, kualitas dan 

kuantitas pakan serta adanya penyakit (Windhyarti, 2004). Menurut Murtidjo 

(2003), bobot hidup dipengaruhi oleh faktor breed, jumlah anak sepeliharaan, 
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hybrid, interaksi genotip dan lingkungan, serta nutrisi. Bobot hidup Itik Khaki 

Campbell jantan dewasa ± 1970-2100 g dan betina dewasa 1730-1800 g. bobot 

hidup mempengaruhi besarnya bobot karkas, alat visceral, bulu dan darah 

disamping ukuran tubuh dan derajat perlemakan. Bobot hidup Itik Khaki 

Campbell termasuk ke dalam tipe itik medium dengan bobot 1,5 kg dalam waktu 

2-3 bulan. Itik Khaki Campbell pada umur 5-8 minggu untuk jantan mempunyai 

bobot hidup rata-rata 823 g sedangkan untuk betina rata-rata 730 g. Pada 

pemeliharaan intensif bobot hidup itik Khaki Campbell jantan mengalami 

pertambahan 40% dari bobot hidup 823 g pada rentang umur 5-7 minggu selama 

itik tersebut produktif, sebaliknya pada betina mengalami pertambahan 15% dari 

bobot hidup 1426 g pada umur 20 minggu pertambahan ini akan berhenti pada 

umur 48 minggu. Menurut Budiman (1980), bahwa bobot hidup itik bangsa Indian 

Runner umur 7 minggu adalah 1390 g/ekor faktor utama yang mempengaruhi 

bobot hidup adalah kandungan energi metabolisme dan sifat genetik itik itu 

sendiri.  

Bobot karkas dipengaruhi oleh bobot hidup, organ dalam dan bobot organ 

tubuh yang lain sebaliknya besarnya bobot hidup tidak membuktikan bahwa 

karkas, organ dalam dan bagian tubuh lainnya secara significant (Urasaki, 2002). 

Andhita (2004), menyatakan bahwa penambahan tepung daun pepaya sebanyak 

2% dapat meningkatkan rata-rata bobot badan mingguan pada itik Mojosari 

515,32 g – 613,15 g, hal ini dikarenakan organ pencernaan itik mampu merespon 

enzim papain (Carica papaya L. Less) dalam batas 2% per kg pakan untuk 

menambah bobot badan perminggu. Fitriono (2009), menyatakan rata-rata 

konsumsi terbaik pada itik Khaki Campbell jantan pada level pemberian 2% 
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(Carica papaya L. Less) dengan rata-rata konsumsi 12 ekor itik selama 1 bulan 

3992,12 g. 

Perbedaan jenis kelamin dapat menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan. 

Dibandingkan dengan ternak betina, ternak jantan biasanya tumbuh lebih cepat, 

dan pada umur yang sama bobot badannya lebih berat dibandingkan betina 

(Chaniago dan Boyes 1980). Suparno (1992) menyatakan, Faktor yang 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan antara lain jenis kelamin, hormon, 

genotipe serta jenis komposisi kimia dan konsumsi pakan. Hafez dan Dyer (1969) 

menyatakan, hormon yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan antara 

lain adalah somatotropin, tiroksin, androgen, estrogen, dan glukokortikoid (GC). 

Hormon-hormon tersebut mempengaruhi pertumbuhan massa tulang, termasuk 

pertumbuhan tulang dan metabolisme nitrogen. Androgen adalah suatu hormon 

kelamin yang termasuk sebagai hormon pengatur atau stimulan pertumbuhan. 

Androgen dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Salah satu steroid androgen adalah 

testosteron yang dihasilkan oleh testes. Sekresi testosteron yang tinggi 

menyebabkan sekresi androgen tinggi pula. Hormon kelamin jantan ini 

mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan dibandingkan 

dengan ternak betina. Bambang (2005) menyatakan bahwa, itik jantan memiliki 

pertumbuhan yang cepat ini dikarenakan itik jantan mengkonsumsi pakan hanya 

untuk produksi daging, lain halnya dengan itik betina (petelur) yang 

mengkonsumsi pakan untuk produksi telur.  

Pada itik  pertumbuhan tercepat serta PBB tertinggi terjadi pada periode 

starter dan selanjutnya menurun pada saat dewasa. Pada itik tipe pedaging 
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pertumbuan tercepat pada periode starter dan menurun pada periode finisher 

(Achmanu, 2003). 

2.4. Bobot Karkas 

 Karkas unggas adalah hasil pemotongan unggas setelah dipisahkan dari 

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

(Rasyaf, 2001). Menurut Suparno (1992), bobot karkas dipengaruhi oleh faktor 

genetic dan lingkungan salah satunya 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). Sedangkan Siregar 

(1979) menyatakan bahwa daging itik secara umum mengandung air ± 55,2 %, 

protein kasar ± 14,6 %. Lemak ± 24,7 %, dan abu ± 4,5 %. Menurut Rasyaf 

(1995) bahwa pertambahan bobot karkas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas 

pakan yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan nutrisi pada pakan serta 

banyaknya pakan yang dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap 

pertambahan bobot karkas yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pakan yang 

mengandung zat-zat pakan yang seimbang dan cukup sesuai dengan kebutuhan 

sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. 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 akan disembelih seharusnya tidak diberi pakan beberapa jam 

sebelum penyembelihan untuk menghindari kualitas karkas yang tidak diinginkan. 

Jull (1982), menyatakan bahwa pemotongan unggas terdiri dari : all dressed dan 



 14 

ready to cook. All dressed adalah unggas yang telah disembelih dengan kaki, 

kepala, jerohan masih ada tetapi bulu dihilangkan. Karkas ini akan kehilangan 10 

% dari bobot hidup. Sedangkan ready to cook adalah tubuh unggas yang sudah 

bersih dari bulu dan kosong dari jerohan serta tanpa kaki dan kepala tetapi 

ditambah jantung, hati, dan gizzard. Karkas ini akan kehilangan 25 % dari bobot 

hidupnya. Menurut Fitriono (2009), penambahan tepung daun pepaya sebanyak 

2% per kg pakan akan meningkatkan konsumsi pakan sehingga bobot badan 

bertambah dan dapat mempengaruhi besar kecilnya karkas itik Khaki Campbell. 

Menurut Suparno (1992), bobot karkas itik Khaki Campbell dipengaruhi oleh 

faktor genetis dan lingkungan. Faktor genetis dapat diperbaiki melalui program 

pemuliaan berupa seleksi dan culling, sedangkan faktor lingkungan dapat 

diperbaiki melalui manajemen terutama penambahan Carica papaya L. Less ke 

dalam pakan itik Khaki Campbell untuk menghasilkan bobot karkas yang baik. 

2.5. Bagian-bagian Tubuh lainnya. 

2.5.1. Paha 

Bobot paha adalah berat karkas dikurangi sayap, dada dan punggung 

mempunyai tekstur daging lembut dan kenyal. Pada bagian paha ini mempunyai 

kandungan protein yang sangat tinggi (Mitchell,1980). Menurut Purnama (2007), 

harga paha untuk itik berkisar antara Rp 9.000,00 per kg, dan tiap kg berisi 6 paha 

itik yang tiap satuan bobot berkisar antara ±170g-203g. Bentuk daging paha pada 

karkas itik yang sehat seperti botol terbalik dan bobot paha per ekor dapat 

mencapai 180 g. Daging pada paha akan terasa sangat kenyal apabila itik selama 

awal pemeliharaan terlalu banyak exercise, hal ini berhubungan dengan tinggi 

rendahnya kandungan lemak pada seekor itik (Malone 1998). 
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Menurut Holderread (1998), bobot paha itik sehat dengan itik yang 

terserang penyakit akan terlihat waktu pengujian organoleptik di laboratorium. 

Menurut Malone (1998), pengukuran bobot paha pada itik dapat diketahui dengan 

membandingkan dengan bobot dada 1 : 4. Bila bobot dada 310 g maka dapat 

diasumsikan bobot paha sekitar 77,5 g. Kegunaan dari cara pendugaan bobot paha 

seekor itik dapat dijadikan acuan penilaian karakteristik genetik suatu strain. 

Damayanti (2006), menyatakan bahwa paha itik Khaki Campbell yang 

menkonsumsi Carica papaya L. Less terlihat lebih padat dan berisi hal ini 

dikarenakan senyawa koloid yang terdapat pada papain akan mengurangi jumlah 

lemak paha yang dapat menyebabkan kegagalan pada periode bertelur itik Khaki 

Campbell betina. Menurut Anggita (2006), dengan penambahan tepung daun 

pepaya sebesar 2% pada pakan itik, nutrisi pakan diserap dengan baik oleh itik 

sehingga protein akan didepositkan kebagian tubuh itik yang potensial seperti : 

dada dan paha karena organ ini mempunyai susunan jaringan otot dalam jumlah 

banyak. Enzim proteolitik dalam papain dapat memutuskan rantai peptida 

komplek menjadi asam-asam amino sederhana, sehingga pakan dengan 

kandungan protein 16%  dapat dicerna oleh itik sebesar 15,3%. Hal ini 

membuktikan bahwa pakan dengan penambahan tepung daun pepaya sebesar 2% 

per kg pakan maka selisih protein pakan yang tidak bisa dicerna oleh itik sebesar 

0,7% (Supriyatna, 2005).   

 

2.5.2. Dada 

 Bobot dada adalah berat karkas dikurangi sayap, paha dan punggung, pada 

bagian breast ini mengandung banyak jaringan syaraf dan pertulangan yang 

berfungsi sebagai pelindung organ dalam itik. Untuk menghitung besar daging 



 16 

pada dada dilakukan dengan mengukur panjang tulang dada (50% dari daging itik 

terpusatkan pada daerah ini). Daging pada daerah dada mempunyai tekstur kesat, 

halus dan berwarna cerah dengan kandungan protein ± 40% (Abdel and Farrel, 

1985). Menurut Suparno (1992), bentuk daging dada apabila sudah dipisahkan 

dengan punggung dan paha dari depan akan kelihatan tampak seperti huruf ‘V’ 

normal, serta dari samping seperti huruf ’  V  ‘ yang salah satu sisinya ditekan. 

Komposisi protein dan unsur lainnya pada paha dapat dilihat pada Tabel 3. 

Menurut suparno (1992), persentase protein dada itik sebesar 19,93%, hasil ini 

berkaitan dengan kandungan protein pakan didepositkan ke daging dada yang 

secara fisiologis, protein merupakan unsur penyeimbang kandungan lemak dada. 

Apabila kandungan lemak dada lebih dari 1,95%, maka akan mempengaruhi 

pertumbuhan bulu dada sehingga itik akan cepat mengalami penurunan produksi. 

Bobot dada pada itik dengan manajemen yang baik akan mencapai 349,73g.  

Tabel 3. Komposisi kandungan daging dada 

Komposisi Persentase (%) 

Protein 19,93 % 

lemak 1,95 %  

Air  75.51% per 100g 

kalori  123  (kcals per 100g/3.5oz) 

Abu 1.33 

karbohidrat 1,1 

Bobot dada 349,73 (g) 

Sumber : Suparno (1992) 

Menurut Suparno (1992), besarnya bobot dada ini dikarenakan jumlah jaringan-

jaringan otot yang merupakan penyusun daging mendominasi bagian dada dan 

secara tidak langsung melindungi organ dalam itik.  

Daging dada pada itik Khaki Campbell yang mendapat penambahan 

tepung daun pepaya pada ransumnya akan terasa empuk, berwarna putih 
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kekuningan karena kandungan karoten pada tepung daun pepaya dapat mengubah 

komposisi kimiawi daging dada (Damayanti, 2006). Dada merupakan komponen 

dari bobot karkas dengan penambahan 2% tepung daun pepaya pada ransum itik 

Khaki Campbell bobot karkas akan meningkat dan diikuti oleh bobot dada 

(Yunita, 2006). Menurut Fransond (1992), pertambahan bobot badan akan 

mempengaruhi bobot dada, karena dengan penambahan Carica papaya L. Less 

maka protein pakan akan mudah terdegradasi dari rantai polimernya sehingga 

asam amino mudah terserap organ pencernaan dan hasil pencernaan akan 

terdeposit pada daging dada dan mempengaruhi berat dada. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang terletak di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang selama satu bulan, yang dilaksanakan mulai tanggal  1 - 14 

Januari 2009.  

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Itik Khaki Campbell 

Itik yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 ekor yang berumur  

21 hari, yang terdiri dari 24 ekor jantan dan 24 ekor betina.  

3.2.2. Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan broiler periode starter yaitu BR-1 

produksi dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, dengan kandungan protein 

kasarnya 21%. Pakan tersebut ditambahkan dengan tepung daun pepaya, adapun 

cara pembuatan tepung daun pepaya tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Daun pepaya dipisahkan dari tangkai daunnya  

2. Dipotong kecil-kecil 

3. Dikeringkan di bawah sinar matahari 

4. Kemudian dihaluskan  

Tepung daun pepaya yang sudah jadi kemudian ditambahkan pada pakan 

dengan level 0%, 1%, 2%, dan 3%, kemudian tiap-tiap level dicampur dengan air 

120 ml (80%) dari jumlah pakan yang diberikan yaitu 150 g/ekor. Pakan diberikan 
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tiga kali sehari dalam bentuk basah yaitu pagi hari pukul 07.00 yaitu sebanyak 

40%, siang pukul 13.00 sebanyak 30%, dan sore pukul 16.00 WIB sebanyak 30% 

dari total pemberian pakan per hari. dan untuk pemberian minum dilakukan secara 

adli bitum. 

3.2.3. Kandang dan Perlengkapannya 

Kandang yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan kandang 

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

yaitu 45 X 45 cm setiap unit berisi 2 ekor itik. Bahan yang digunakan untuk 

menyekat adalah bambu dan kawat kasa. Wadah pakan dan wadah minum terbuat 

dari plastik. Wadah minum diletakkan di dalam kandang sedangkan wadah pakan 

diletakkan diluar kandang. Tiap unit kandang terdapat satu wadah pakan dan dua 

wadah minum.   

3.2.4. Alat 

Alat yang digunakan meliputi : timbangan (bobot badan dan pakan), 

tempat untuk mengeringkan sisa pakan, wadah pakan dan minum, sapu lidi, 

termometer ruangan, dan higrometer. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan menggunakan 

rancangan nested design, dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan dan tiap ulangan 

terdiri dari 2 ekor itik. Perlakuan yang diberikan adalah jenis kelamin dan 

prosentase pemberian tepung daun pepaya. Pemberian tepung daun pepaya dalam 

perlakuan tersarang pada jenis kelamin. 
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Perlakuan yang diberikan adalah : 

Faktor I :  Jenis kelamin 

a.  Jantan (J) 

b.  Betina (B) 

Faktor II :  Penambahan Tepung Daun Pepaya 

a. P0 : Pakan tanpa penambahan tepung daun pepaya (0%) + 80% air  

                   dari pakan yang diberikan. 

b. P1 : Per 1 kg  pakan + tepung daun pepaya 1% (10 g) + 80% air   dari  

                    pakan yang diberikan. 

c. P2 : Per 1 kg pakan + tepung daun pepaya 2% (20 g) + 80% air   dari  

                    pakan yang diberikan. 

d. P3 : Per 1 kg pakan + tepung daun pepaya 3% (30 g) + 80% air   dari  

                    Pakan yang diberikan.                                         

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi :  

1.  Bobot  hidup  adalah  berat  keseluruhan  tubuh  itik  mulai dari organ eksternal  

     (bulu, kulit, kepala, leher, sayap, dada, punggung, paha, kaki)  sampai  internal 

     organ (saluran  pencernaan,  hati, gizzard, paru-paru, ginjal) sebelum itik diberi 

     pakan dan minum pada pagi hari. 

2.  Bobot  karkas  adalah hasil  pemotongan  unggas setelah dipisahkan dari darah, 

     bulu, kaki, leher, kepala dan organ dalam kecuali jantung, hati dan gizzard. 

3.  Bobot  paha  adalah  berat  karkas dikurangi  sayap,  paha  dan  punggung pada 

     bagian  breast ini mengandung  banyak  jaringan  syaraf  dan pertulangan yang 

     berfungsi sebagai pelindung organ dalam itik.  
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4.  Bobot  dada  adalah berat  karkas  dikurangi  sayap,  paha  dan punggung, pada 

     bagian  breast  ini mengandung  banyak  jaringan  syaraf dan pertulangan yang 

     berfungsi sebagai pelindung organ dalam itik. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan analilis Rancangan Tersarang. Adapun model matematika dari 

percobaan ini adalah sebagai berikut :  

Ү = µ + αi + α (β) j + ij 

Keterangan : 

µ : Nilai tengah umum 

αi : Pengaruh perlakuan jenis kelamin ke-i 

β : Pengaruh perlakuan penambahan tepung daun pepaya ke-j 

Єij
�
Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

 

 Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan yang nyata atau sangat 

nyata diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) dan Uji Jarak Berganda Duncan (Sastrosupadi, 1999). 

3.6. Batasan Istilah 

1. Itik Khaki Campbell adalah adalah itik yang berasal dari Inggris sebagai hasil 

persilangan antara itik Campbell dan itik Indian Runner (Samosir, 1983).   

2. Papain adalah suatu substansi di dalam buah (getah) pepaya yang memiliki 

sifat enzimatis berupa daya katalis untuk mengurai atau memecah protein 

(Kalie, 2006). 
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3. Tepung daun pepaya (Carica papaya L. Less) merupakan bahan pakan 

additive yang digunakan untuk mempercepat proses pemecahan protein dalam 

tubuh unggas, sehingga protein pakan dapat terserap oleh alat pencernaan itik 

Khaki Campbell 

4. Bobot hidup adalah berat keseluruhan tubuh itik mulai dari organ eksternal           

(bulu, kulit, kepala, leher, sayap, dada, punggung, paha, kaki) sampai internal 

organ (saluran pencernaan, hati, gizzard, paru-paru, ginjal) sebelum itik diberi 

pakan dan minum pada pagi hari. 

5. Karkas adalah bagian tubuh unggas yang sudah dikurangi dengan darah, bulu, 

kepala, leher, kaki dan jerohan. 

6. Bobot karkas adalah hasil dari penimbangan karkas pada umur 7 minggu 

dengan satuan g. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Kooefisien Keragaman Bobot Badan Awal Itik Khaki Campbell 

 

Hasil pengamatan bobot badan hidup itik Khaki Campbell jantan umur 3 

minggu diperlihatkan pada Lampiran 1 dan yang betina diperlihatkan pada Lampiran 

2.  Rataan bobot badan awal itik jantan adalah 747,39 g  dan betina adalah 621,25 g. 

Hasil perhitungan  koefisien keragaman bobot badan awal untuk jenis kelamin jantan 

adalah 8,39% dan betina adalah 9,31%.  Hasil ini menunjukkan bahwa itik yang 

digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam katagori homogen. Yitnosumarto 

(1993), menyatakan bahwa besarnya koefisien keragaman yang layak dan di 

kategorikan dalam taraf homogen adalah tidak boleh lebih dari 15%.  

 

4.2.  Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Hidup Itik Khaki Campbell 

Hasil pengamatan bobot badan itik Khaki Campbell jantan dan betina setelah 

diberikan perlakuan pada umur 7 minggu dapat dilihat pada Lampiran 3.  Rataan hasil 

penimbangan  bobot  badan  pada  itik  Khaki  Campbell  diperlihatkan  pada  Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil  rataan  bobot  hidup   pada  itik  Khaki  Campbell  (g/ekor)  jantan  dan  

  Betina 

 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot hidup Notasi 

Jantan 1173,66 b 

Betina 755,31 a 

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

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

 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan bobot badan itik yang berjenis kelamin jantan 

umur 7 minggu adalah 1173,66 g, sedangkan yang betina adalah 755,31 g. Jumlah 

bobot hidup tersebut termasuk baik. Menurut Budiman (1980), bahwa bobot hidup 

itik bangsa Indian Runner umur 7 minggu adalah 1390 g/ekor faktor utama yang 
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mempengaruhi bobot hidup adalah kandungan energi metabolisme dan sifat genetik 

itik itu sendiri. Bobot hidup Itik Khaki Campbell ini termasuk ke dalam tipe itik 

medium karena dalam waktu 2-3 bulan dapat menghasilkan bobot hidup 1,5 kg. 

 Analisis ragam pengaruh jenis kelamin terhadap bobot badan itik Khaki 

Campbell diperlihatkan pada Lampiran 3.  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

itik Khaki Campbell jantan bobot badannya lebih berat dibanding  dengan  itik  betina 

 (P<0.01).  Menurut  Bambang (2005), bahwa itik jantan memiliki pertumbuhan yang 

cepat dikarenakan itik jantan mengkonsumsi pakan hanya untuk produksi daging, lain 

halnya dengan itik betina (petelur) yang mengkonsumsi pakan untuk produksi telur. 

Peningkatan bobot hidup itik Khaki Campbell jantan lebih tinggi dari itik betina, 

karena hormon androgen pada itik jantan telah mempengaruhi pertumbuhan bobot 

badannya. Hafez dan Dyer (1969) menyatakan bahwa, hormon androgen yang secara 

langsung mempengaruhi pertumbuhan massa tulang, termasuk pertumbuhan tulang 

dan metabolisme nitrogen. Sekresi testosteron yang tinggi menyebabkan sekresi 

androgen tinggi pula sehingga hormon kelamin jantan ini mengakibatkan 

pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan dibandingkan dengan ternak betina.  

 

4.3.  Pengaruh Penambahan Tepung Daun Pepaya Terhadap Bobot Hidup itik 

        Khaki Campbell.  

 

Hasil pengamatan bobot badan hidup pada penambahan tepung daun pepaya 

(Carica papaya L less) yang berbeda ditunjukkan pada Lampiran 3. Rataan hasil 

pengamatan bobot badan  itik Khaki Campbell pada level penambahan tepung daun 

pepaya diperlihatkan pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Rataan bobot hidup pada itik Khaki Campbell jantan dan betina  

  

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0 1196,33 ± 1,18     (b) 783,98 ± 23,82   (b) 

P1 1190,75 ± 11,58   (b) 709,83 ± 96,09   (a) 

P2 1210,33 ± 17,83   (c) 823,37 ± 67,46   (c) 

P3 1097,22 ± 18,01   (a)      704,07 ± 9,16     (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

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

 

 

Analisis ragam bobot badan hidup diperlihatkan pada Lampiran 3. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tepung daun pepaya sebesar 2 % 

memberikan bobot badan hidup yang lebih baik dibanding dengan tanpa penambahan 

atau penambahan tepung daun pepaya 3%.  Andhita (2004), menyatakan bahwa 

penambahan tepung daun pepaya sebanyak 2% dapat meningkatkan rata-rata bobot 

badan mingguan pada itik Mojosari 515,32 g – 613,15 g. Menurut Suhartono (1992), 

adanya peningkatan bobot hidup disebabkan oleh kandungan enzim papain pada daun 

pepaya. Papain adalah suatu enzim pemecah protein yang terdapat dalam getah 

pepaya. Anggorodi (1990) menambahkan bahwa, fungsi enzim papain sebagai enzim 

protease yang dapat mengkatalis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang 

lebih kecil dimana peptidase menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam-asam 

amino sehingga dalam tubuh itik semakin mudah dicerna.  

Pada penambahan tepung daun pepaya sebanyak 3 % bobot badannya lebih 

rendah (P<0.01), hal ini dikarenakan organ pencernaan itik tidak mampu merespon 

enzim papain (Carica papaya L. Less) dalam batas lebih dari 2% per kg pakan. 

Tepung daun pepaya mengandung serat kasar sebesar 19,5% bila pemberian diatas 

2% crop tidak dapat mencapai volume yang lebih besar untuk menampung pakan 

sehingga nutrisi pakan yang dicerna sedikit dan menyebabkan penurunan bobot badan 

(Wijayakusuma, 2004). Menurut Andita (2006), peningkatan bobot hidup itik Khaki 
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Campbell jantan dan betina dalam suatu penelitian akan tampak konstan pada 

perlakuan kontrol, tetapi akan terlihat peningkatan penampilan produksi pada level 

pemberian 1-2 %. Hasil rataan P1 menunjukkan bahwa pemberian tepung daun 

pepaya sebanyak 1 % memberikan bobot badan yang lebih rendah dibanding dengan 

penambahan 2 %.    

 

4.4.  Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Karkas Itik Khaki Campbell  

 Hasil pengamatan pengaruh jenis kelamin terhadap bobot karkas 

diperlihatkan pada Lampiran 4. Rataan hasil penimbangan bobot karkas pada itik 

Khaki Campbell diperlihatkan pada Tabel 6. Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan 

bobot karkas itik yang berjenis kelamin jantan adalah 1043,58 g, sedangkan yang 

betina adalah 984,68 g. Analisis ragam pengaruh jenis kelamin terhadap bobot karkas 

pada itik  Khaki  Campbell  jantan  dan  betina  diperlihatkan  pada  Lampiran 4. Hasil  

analisis ragam  menunjukkan bahwa bobot karkas pada jenis kelamin jantan lebih 

berat dibanding dengan itk betina (P<0,01).   Hal ini disebabkan karena itik jantan 

mengkonsumsi pakan lebih banyak dibanding dengan itik betina sehingga 

pertambahan bobot karkas jantan lebih tinggi dibanding itik betina. Hasil rataan bobot 

karkas itik  Khaki  Campbell  (g/ekor)  jantan  dan betina diperlihatkan  pada  Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil  rataan   bobot  karkas   pada  itik  Khaki  Campbell (g/ekor) jantan dan 

              betina. 

 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot Karkas Notasi 

Jantan 1043,58 B 

Betina 984,68 A 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

 

Menurut Church, (1984) bahwa jenis kelamin dapat menyebabkan perbedaan 

laju pertumbuhan dibandingkan dengan ternak betina, ternak jantan biasanya tumbuh 
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lebih cepat, dan pada umur yang sama  bobot  karkas jantan lebih berat dibandingkan 

betina. Bobot karkas itik Khaki Campbell betina lebih rendah dibanding dengan itik 

jantan hal ini disebabkan itik jantan  mengkonsumsi pakan lebih banyak dari pada itik 

betina sehingga pertambahan bobot karkas jantan lebih tinggi dibanding itik betina. 

Menurut Rasyaf, (1995) bahwa pertambahan bobot karkas dipengaruhi oleh kualitas 

dan kuantitas pakan yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan nutrisi pada pakan 

serta banyaknya pakan yang dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap 

pertambahan bobot karkas yang dihasilkan. Menurut Jull, (1982) menyatakan bahwa 

tubuh unggas yang sudah bersih dari bulu dan kosong dari jerohan serta tanpa kaki 

dan kepala tetapi ditambah jantung, hati, dan gizzard. Karkas ini akan kehilangan 25 

% dari bobot hidupnya, jadi bobot karkas ini tinggal 75% saja. 

 

4.5.  Pengaruh   Penambahan  Tepung  Daun   Pepaya  Terhadap  Bobot  Karkas      

        Itik Khaki Campbell 

 

Hasil pengamatan pengaruh penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya 

L less) dalam jenis kelamin terhadap bobot karkas itik Khaki Campbell, terdapat pada 

Lampiran 4. Rataan hasil pengamatan bobot karkas itik Khaki Campbell pada level 

pemberian tepung daun pepaya ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan Bobot Karkas itik Khaki Campbell jantan dan betina selama 

penelitian. 

 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0 1058,33 ± 54,50   (b) 971,00 ± 21,38   (b) 

P1 1051,00 ± 51,79   (b) 987,33 ± 10,19   (b) 

P2 1112,00 ± 75,38   (c)     1078,07 ± 19,60  (c) 

P3 953,00 ± 28,51     (a) 902,33 ± 37,85   (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

 

Analisis ragam bobot karkas diperlihatkan pada Lampiran 4. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung daun pepaya sebesar 2% dalam jenis 
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kelamin menunjukkan bahwa terlihat adanya peningkatan terhadap bobot karkas itik 

Khaki Campbell jantan dan betina (P<0,01). Hasil ini  karena pakan yang dikonsumsi 

mengandung zat-zat pakan yang seimbang dan cukup sesuai dengan kebutuhan untuk 

pertumbuhan yang optimal, maka sangat bagus bila pakan itik Khaki Campbell  

ditambah tepung daun pepaya sebanyak 2% per kg pakan. Menurut Rasyaf (1995) 

bahwa pertambahan bobot karkas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang 

dikonsumsi, dengan demikian perbedaan nutrisi pada pakan serta banyaknya pakan 

yang dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot karkas 

yang dihasilkan. Menurut Fitriono (2009), penambahan tepung daun pepaya sebanyak 

2% per kg pakan akan meningkatkan konsumsi pakan sehingga bobot badan 

bertambah dan dapat mempengaruhi besar kecilnya bobot karkas itik Khaki 

Campbell. 

Pada penambahan tepung daun pepaya sebanyak 3% bobot karkasnya lebih 

rendah (P<0,01). Penurunan ini disebabkan karena tepung daun pepaya mengandung 

enzim papain dan serat kasar yang tinggi yaitu lebih dari 2%. Menurut Windhyarti 

(2003), bila pakan mengandung serat kasar tinggi yang tidak dapat dicerna maka crop 

tidak dapat mencapai volume yang lebih besar untuk menampung pakan sehingga 

bobot karkas menjadi turun. Wijayakusuma (2004) Terlalu tinggi pemberian tepung 

daun pepaya dalam pakan itik menyebabkan residu papain pada alat pencernaan itik 

sehingga proses pencernaan terhambat dan juga dapat menyebabkan kematian pada 

itik.  

 

4.6.  Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Paha Itik Khaki Campbell  

Hasil pengamatan penelitian pengaruh jenis kelamin terhadap bobot paha itik 

Khaki Campbell jantan dan betina dapat dilihat pada Lampiran 5. Rataan hasil 

penimbangan bobot karkas pada itik Khaki Campbell diperlihatkan pada Tabel 8. 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa rataan bobot paha itik yang berjenis kelamin jantan 

adalah 204,13 g, sedangkan yang betina adalah 175,67 g. Menurut Purnama (2007), 

bobot paha per ekor karkas itik dapat mencapai 180 g, bentuk daging paha pada 

karkas itik yang sehat seperti botol terbalik. Analisis ragam pengaruh jenis kelamin 

terhadap bobot paha itik Khaki Campbell diperlihatkan pada Lampiran 5. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa jenis kelamin itik Khaki Campbell jantan bobot 

pahannya lebih berat dibanding dengan itik betina (P<0,01). Hasil rataan bobot paha 

itik  Khaki  Campbell  (g/ekor)  jantan  dan betina diperlihatkan  pada  Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan Bobot paha itik Khaki Campbell jantan dan betina selama penelitian. 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot Paha Notasi 

Jantan 204,13 b 

Betina 175,67 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

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

 

Menurut  Church, (1984)  bahwa  jenis  kelamin  dapat  menyebabkan  laju  

pertumbuhan  dibandingkan  dengan ternak betina, ternak jantan biasanya tumbuh 

lebih cepat, dan pada umur yang sama bobot paha jantan lebih berat dibandingkan 

dengan bobot paha betina. Pertambahan bobot karkas itik jantan lebih besar 

dibandingkan itik betina ini, juga disebabkan itik jantan mengkonsumsi pakan lebih 

banyak dari pada itik betina sehingga pertambahan bobot karkas lebih tinggi 

dibanding itik betina. Bambang (2005) menyatakan bahwa, itik jantan memiliki 

pertumbuhan yang cepat ini dikarenakan itik jantan mengkonsumsi pakan hanya 

untuk produksi daging, lain halnya dengan itik betina (petelur) yang mengkonsumsi 

pakan untuk produksi telur. 
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4.7.  Pengaruh  Penambahan  Tepung  Daun  Pepaya  Terhadap  Bobot Paha Itik       

  Khaki Campbell. 

 

Hasil pengamatan pengaruh penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya 

L less) dalam jenis kelamin yang berbeda level pemberiannya terhadap bobot paha itik 

Khaki Campbell ditunjukkan pada Lampiran 5. Rataan hasil pengamatan bobot paha 

itik Khaki Campbell pada level pemberian tepung daun pepaya diperlihatkan pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata  Bobot   paha   itik   Khaki   Campbell   jantan  dan  betina    selama 

              penelitian. 

 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0    192,77 ± 2,00    (a) 169,00 ± 16,00     (b) 

P1    212,30 ± 6,50    (b) 174,90 ± 21,11     (b) 

P2      226,10 ± 9,91     (c)     196,77 ± 4,94       (c) 

P3   185,37 ± 10,85   (a) 162,00 ± 14,69      (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

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

 

 

Analisis ragam pengaruh jenis kelamin terhadap bobot paha itik Khaki 

Campbell diperlihatkan pada Lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

dengan pemberian daun pepaya sebesar 2% dalam pakan menunjukkan peningkatan 

bobot paha baik jenis kelamin jantan dan betina (P<0,01). Menurut Andhita (2006), 

dengan penambahan tepung daun pepaya sebesar 2% pada pakan itik, nutrisi pakan 

diserap dengan baik oleh itik sehingga protein akan didepositkan ke bagian tubuh itik 

yang potensial seperti : dada dan paha karena organ ini mempunyai susunan jaringan 

otot dalam jumlah banyak. Menurut Fitriono (2009), pemberian tepung daun pepaya 

sebesar 2% akan mempengaruhi konsumsi itik Khaki Campbell sehingga pada batas 

level 2% zat papain akan disekresi dengan baik oleh getah lambung yang 

menyebabkan peningkatan bobot paha itik Khaki Campbell. Damayanti (2006), 

menyatakan bahwa bobot paha itik Khaki Campbell jantan yang menkonsumsi Carica 



 31 

papaya L. Less terlihat lebih padat dan berisi hal ini dikarenakan senyawa koloid yang 

terdapat pada papain akan mengurangi jumlah lemak paha.  

 Pada penambahan tepung daun pepaya sebanyak 3% bobot paha pada jenis 

kelamin jantan dan betina lebih rendah (P<0,01), hal ini disebabkan karena tepung  

daun pepaya mengandung serat kasar yang tinggi apabila ditambahkan dalam pakan 

serat kasarnya tidak lebih dari 19,5%. Menurut Windhyarti (2003), bila pakan 

mengandung serat kasar tinggi yang tidak dapat dicerna maka crop tidak dapat 

mencapai volume yang lebih besar untuk menampung pakan sehingga bobot karkas 

menjadi turun. 

 

4.8.  Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Dada Itik Khaki Campbell 

 Hasil pengamatan penelitian jenis kelamin terhadap bobot dada itik Khaki 

Campbell selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6. Rataan hasil penimbangan 

bobot dada itik Khaki Campbell diperlihatkan pada Tabel 10. Tabel 10 menunjukkan 

bahwa rataan bobot dada itik yang berjenis kelamin jantan adalah 204,88 g, 

sedangkan yang betina adalah 160,44 g. Analisis ragam jenis kelamin  terhadap  bobot  

 dada itik Khaki Campbell diperlihatkan pada Lampiran 6. Hasil analisis 

ragam  menunjukkan bahwa itik jantan bobot dadanya lebih berat dibanding dengan 

itik betina (P<0,01). Bobot dada pada jenis kelamin jantan lebih besar dibandingkan 

bobot dada jenis kelaimin betina. Hal ini disebabkan karena itik jantan memiliki laju 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan itik betina dan bobot bagian tubuh 

lainnya pada itik jantan akan berpengaruh juga terhadap bobot hidupnya (Budiman. 

1980). Hasil rataan bobot paha itik  Khaki  Campbell  (g/ekor)  jantan  dan betina 

diperlihatkan  pada  Tabel 8. 

 

 



 32 

Tabel 10. Rataan Bobot dada itik Khaki Campbell jantan dan betina selama penelitian. 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot dada Notasi 

Jantan 204,88 b 

Betina 160,44 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

 

Bobot dada itik Khaki Campbell betina lebih rendah dibanding dengan itik jantan hal 

ini di pengaruhi oleh beberapa faktor menurut Suparno (1992), faktor yang 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan antara lain jenis kelamin, hormon, genotipe 

serta  jenis   komposisi  kimia   dan  konsumsi   pakan.  Hormon  yang  mempengaruhi  

pertumbuhan  massa  tulang,  termasuk pertumbuhan tulang dan metabolisme nitrogen 

yaitu hormon androgen. Hafez dan Dyer (1969) Hormon kelamin ini termasuk sebagai 

pertumbuhan massa tulang, termasuk pertumbuhan tulang dan metabolisme nitrogen 

yaitu hormon androgen. Hafez dan Dyer (1969) Hormon kelamin ini termasuk sebagai 

hormon pengatur atau stimulan pertumbuhan yang terdapat pada itik jenis kelamin 

jantan sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan 

dibandingkan dengan ternak betina  

 

4.9.  Pengaruh  Penambahan  Tepung  Daun  Pepaya  Terhadap Bobot Dada Itik  

        Khaki Campbell. 

 

Hasil pengamatan penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya L less) 

yang berbeda level pemberiannya dalam jenis kelamin terhadap bobot dada itik Khaki 

Campbell ditunjukkan pada Lampiran 6. Rataan hasil pengamatan bobot dada itik 

Khaki Campbell pada level pemberian tepung daun pepaya diperlihatkan pada Tabel 

11.  
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Tabel 11. Rataan Bobot dada itik Khaki Campbell jantan dan betina selama  

                penelitian. 

 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0     193,20 ± 3,56    (a) 152,33 ± 14,57  (b) 

P1     209,40 ± 4,52    (b) 158,00 ± 14,85  (b) 

P2 226,50 ± 15,42  (c) 186,00 ± 11,60  (c) 

P3     190,40 ± 6,75    (a) 145,43 ± 11,12  (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

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

 

 

Analisis ragam bobot dada diperlihatkan pada Lampiran 6. Hasil analisis 

ragam  menunjukkan bahwa pemberian tepung daun pepaya sebanyak 2% terlihat 

adanya peningkatan bobot dada baik jenis kelamin jantan dan betina (P<0,01). 

Peningkatan bobot dada ini karena dalam tepung daun pepaya mengandung  papain 

yang dapat meningkatkan nilai kecernaan protein pakan. Menurut Suhartono (1992), 

adanya peningkatan bobot dada disebabkan oleh kandungan enzim papain pada daun 

pepaya. Anggorodi (1990) menambahkan bahwa, fungsi enzim papain sebagai enzim 

protease yang dapat mengkatalis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang 

lebih kecil dimana peptidase menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam-asam 

amino sehingga dalam tubuh itik semakin mudah dicerna. Menurut Fransond (1992), 

pertambahan bobot badan akan mempengaruhi bobot dada, karena dengan 

penambahan Carica papaya L. Less maka protein pakan akan mudah terdegradasi dari 

rantai polimernya sehingga asam amino mudah terserap organ pencernaan dan hasil 

pencernaan akan terdeposit pada daging dada dan mempengaruhi berat dada. 

Pada penambahan  tepung daun pepaya sebanyak 3% bobot dadanya lebih 

rendah (P<0,01), baik pada itik Khaki Campbell jantan maupun betina. Penurunan ini 

disebabkan karena selain mengandung enzim papain, daun pepaya juga mengandung 

serat kasar yang tinggi. Menurut Windhyarti (2003), bila pakan mengandung serat 

kasar tinggi yang tidak dapat dicerna maka crop tidak dapat mencapai volume yang 
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lebih besar untuk menampung pakan sehingga bobot hidup menjadi terbatas, maka 

bobot dada juga akan turun atau kecil. Daging dada pada itik Khaki Campbell 

penelitian ini yang mendapat penambahan tepung daun pepaya pada ransumnya akan 

terasa empuk, berwarna putih kekuningan karena kandungan karoten pada tepung 

daun pepaya dapat mengubah komposisi kimiawi daging dada (Damayanti, 2006).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahwa dengan penambahan tepung daun pepaya sebanyak 2% pada pakan 

komersil dapat mengoptimalkan pertambahan bobot hidup, bobot karkas, dan 

bagian tubuh lainnya pada itik Kakhi Campbell jantan dan betina. 

2. Penambahan tepung daun pepaya lebih dari 2% pada pakan komersil dapat 

menurunkan penampilan produksi itik Kakhi Campbell jantan dan betina. 

 

5.2. Saran 

Pada pemeliharaan itik Kakhi Campbell, untuk memperoleh hasil penampilan 

produksi yang optimal disarankan untuk menambahkan tepung daun pepaya pada 

ransum itik sebanyak 2%.  
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2)( xx −

Lampiran 1.  Data bobot hidup itik Khaki Campbell jantan pada umur 3 

minggu dan perhitungan koefisien keragamannya. 

  
 

Tanggal 
Jenis 

Kelamin 

Bobot Badan 

Awal (g) 

 

 

 

 
BB rata-

rata (g) 

12-12-2008 P0U1 J 793.6 109.272917 11940.57  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  676.3 -8.0270833 64.43407 734.95 

P0U2 J 786.4 102.072917 10418.88  

  784.5 100.172917 10034.61 785.45 

P0U3 J 694.6 10.2729167 105.5328  

  691.7 7.37291667 54.3599 693.15 

P1U1 J 787.3 102.972917 10603.42  

  798.1 113.772917 12944.28 792.7 

P1U2 J 695.7 11.3729167 129.3432  

  670.7 -13.627083 185.6974 683.2 

P1U3 J 760.3 75.9729167 5771.884  

  798.5 114.172917 13035.45 779.4 

P2U1 J 797.5 113.172917 12808.11  

  759.7 75.3729167 5681.077 778.6 

P2U2 J 795.7 111.372917 12403.93  

  793.2 108.872917 11853.31 794.45 

P2U3 J 754.8 70.4729167 4966.432  

  793.9 109.572917 12006.22 774.35 

P3U1 J 748.5 64.1729167 4118.163  

  738.8 54.4729167 2967.299 743.65 

P3U2 J 695.5 11.1729167 124.8341  

  675.4 -8.9270833 79.69282 685.45 

P3U3 J 774.5 90.1729167 8131.155  

  672.3 -12.027083 144.6507 723.4 

∑total 17937,5  150573,3 8968,75 

 

Rata-rata bobot hidup     Koefisien Keragaman (KK) 

X = Σx                                                                                                                                                                    

          n                                                                                   = sd  x 100% 

     = 17937,5                                                                               x 

           24                                                                                   

    = 747,39                                                                           = 6273,88 

                                                                                                                 747,39 

Standart deviasi (sd) 

                                                                                                             = 8,39% 

 =          Σ                                                                               

 

  n – 1 

  

=          150573,3 

   24 

 

=     6273,88 

xx− 2)( xx −
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2)( xx −

Lampiran 2.  Data bobot hidup itik Khaki Campbell betina pada umur 3 

minggu dan perhitungan koefisien keragamannya. 
 

  

Tanggal 
Jenis 

Kelamin 

Bobot Badan 

Awal (g) 

 

 

 

 
BB rata-

rata (g) 

12-12-2008 P0U1 B 594.5 -89.827083 8068.905  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  583.9 -100.42708 10085.6 589.2 

P0U2 B 585.5 -98.827083 9766.792  

  666.7 -17.627083 310.7141 626.1 

P0U3 B 669.7 -14.627083 213.9516  

  574.6 -109.72708 12040.03 622.15 

P1U1 B 561.7 -122.62708 15037.4  

  567.3 -117.02708 13695.34 564.5 

P1U2 B 658.1 -26.227083 687.8599  

  545.7 -138.62708 19217.47 601.9 

P1U3 B 656.7 -27.627083 763.2557  

  644.5 -39.827083 1586.197 650.6 

P2U1 B 650.5 -33.827083 1144.272  

  647.4 -36.927083 1363.609 648.95 

P2U2 B 654.5 -29.827083 889.6549  

  668.1 -16.227083 263.3182 661.3 

P2U3 B 585.5 -98.827083 9766.792  

  675.7 -8.6270833 74.42657 630.6 

P3U1 B 635.7 -48.627083 2364.593  

  560.2 -124.12708 15407.53 597.95 

P3U2 B 575.7 -108.62708 11799.84  

  668.7 -15.627083 244.2057 622.2 

P3U3 B 648.1 -36.227083 1312.402  

  631.2 -53.127083 2822.487 639.65 

∑total 14910,2  138926,7 7455,1 

 
Rata-rata bobot hidup                                                                     Koefisien Keragaman (kk) 

X = Σx 

          n                                                                                 = sd x 100% 

     = 14910,2                                                                             x 

           24                                                                                

    = 621,25                                                                          = 5788,61 

                                                                                                               621,25 

Standart deviasi (sd) 

                                                                                                           = 9,31% 

 =          Σ 

 

  n – 1 

  

=          138926,7 

   24 

 

=     5788,61 

xx− 2)( xx −
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Koefisien keragaman tersebut menunjukkan bahwa besarnya keragaman bobot 

badan awal itik Khaki Campbell jantan adalah 8,39% dan jenis kelamin betina adalah 

9,31%. Menurut Yitnosumarto (1993) menyatakan bahwa besarnya koefisien 

keragaman yang layak dan di kategorikan dalam taraf homogen adalah tidak boleh 

lebih dari 15%.Hal ini berarti bobot badan awal itik Khaki Campbell jantan dan betina 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori homogen. 
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Lampiran 3.  Analisa statistik dan hasil pengamatan pada Bobot hidup Itik 

Khaki Campbell (g/ekor ) tiap perlakuan selama penelitian. 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Jumlah 

 

Rata-Rata 1 2 3 

P0J 1197,5 1196,35 1195,15 3589 1196,33 

P1J 1202,4 1190,6 1179,25 3572,25 1190,75 

P2J 1226,95 1212,55 1191,5 3631 1210,33 

P3J 1117,15 1082,1 1092,4 3291,65 1097,22 

Jenis Kelamin 

Total 14083,90 

Rata - Rata 1173,66 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 1 2 3 

P0B 795,95 799,45 756,55 2351,95 783,98 

P1B 757,8 599,2 772,5 2129,5 709,83 

P2B 814,3 894,9 760,9 2470,1 823,37 

P3B 694,2 712,3 705,7 2112,2 704,07 

Jenis Kelamin 

Total 9063,75  

Rata - Rata 755,31  

 

1. Faktor Koreksi     = 
   

23147,65
2    

 

              24   

 =     535813700,5 

          24  

 =     22325570,86 

 

2. JK total        =  1197,5
2
 + 1202,4

2
 + 1226,95

2
 +.................+ 705,7

2
 – FK 

 

  =  23460505,19–  22325570,86 

 

       =  1134934,337 

 

3. JK Jenis Kelamin    =  14083,90
2
 + 9063,75

2
  -  FK

 

   12
 

 

       =  280507803,3 – 22325570,86 

          12 

      =  23375650,27 – 22325570,86 

 

      =   1050079,42 
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4. JK Tepung Daun Pepaya Dalam Jenis Kelamin  
 

    = 3589
2
 +...... + 2112,2

2
  -  14083,90

2
 + 9063,75

2
   

                3                12 

 

       =  23430077,9– 23375650,27 

       =  54427,6 

5. JK galat       =  JK total – JK Jenis Kelamin – JK Tp.Daun pepaya dlm 

 Jenis Kelamin 

 

                                  =  1134934,337– 1050079,42– 54427,62 

 

      =  30427,30 

 

Analisis Ragam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : F hitung > F tabel 1% menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

** =  Jenis kelamin memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

terhadap bobot hidup (P<0,01)  

** =  Pemberian daun pepaya memberikan pengaruh berbeda sangat 

nyata terhadap bobot hidup itik jantan dan betina. (P<0,01)  

 

 

Uji BNT Untuk Bobot Hidup 

 

 BNT0,01 =  t 0,01 (16)  x  
PerlakuanUlangan

KTG

×

2
 

 

   =  2,921  x     2 X 1901,71 

         3X4  

   =  2,921  x  17,80  

     

   =  51,99 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 
F tabel 

0,05 0,01 

Jenis kelamin 1 1050079,42 1050079,42 552,18** 4,494 8,531 

Daun pepaya dlm 

jenis kelamin 
6 54427,62 9071,27 4,77** 2,741 4,202 

Galat 16 30427,30 1901,71 

Total 23 1134934,34 49344,97 
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Jenis Kelamin Rata-rata Bobot hidup Notasi 

Jantan 1173,66 b 

Betina 755,31 a 

BNT 0,01 51,99 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

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

 

 

Uji Jarak Duncan (UJD) Tepung Daun Pepaya dalam Jenis Kelamin untuk 

bobot hidup Itik Khaki Campbell Jantan 

 

UJD 0,01 =  rp (perlakuan, db daun pepaya dlm jenis kelamin) ×  
Ulangan

KTG
 

  =  r0,01 (4,6)  x     1901,71 

         3 

=  5,24  x 14,53 =  76,16  

 

=  5,51  x 14,53 =  80,09 

 

=  5,65  x 14,53 =  82,12 

 

Tabel rata-rata UJD bobot hidup itik jantan 

 

  P3 J P1 J P0 J P2 J 

Perlakuan Jantan Rata-rata 1097,22 1190,75 1196,33 1210,33 

P3J 1097,22 0,00    

P1J 1190,75 93,53 0,00   

P0J 1196,33 99,12 5,58 0,00  

P2J 1210,33 113,12 19,58 14,00 0,00 

 

 

Tabel notasi bobot hidup itik jantan selama penelitian 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 J 1097,22 a 

P1 J 1190,75 b 

P0 J 1196,33 b 

P2 J 1210,33 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya  

         pengaruh pada Uji Jarak Duncan pada taraf 1%  
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Uji Jarak Duncan (UJD) Tepung Daun Pepaya dalam Jenis Kelamin untuk 

bobot hidup Itik Khaki Campbell Betina  

 

UJD0,01 =  rp (perlakuan, db daun pepaya dlm jenis kelamin) ×  
Ulangan

KTG
 

  =  r0,01 (4,6)  x     1901,71 

         3 

=  5,24  x 14,53 =  76,16   

 

=  5,51  x 14,53 =  80,09 

 

=  5,65  x 14,53 =  82,12 

Tabel rata-rata UJD bobot hidup itik betina 

 

  P3 B P1 B P0 B P2 B 

Perlakuan Betina Rata-rata 704,07 709,83 783,98 823,37 

P3 B 704,07 0,00    

P1 B 709,83 5,77 0,00   

P0 B 783,98 79,92 74,15 0,00  

P2 B 823,37 119,30 113,53 39,38 0,00 

 

Tabel notasi bobot hidup itik betina selama penelitian 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 B 704,07 a 

P1 B 709,83 a 

P0 B 783,98 b 

P2 B 823,37 c 

 

Keterangan : Notasi yang  berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh pada Uji Jarak Duncan pada taraf 1% 

 

Tabel bobot hidup rata-rata selama penelitian 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0    1196,33 ± 1,18    (b)      783,98 ± 23,82   (b) 

P1 1190,75 ± 11,58   (b)      709,83 ± 96,09   (a) 

P2 1210,33 ± 17,83   (c)      823,37 ± 67,46   (c) 

P3 1097,22 ± 18,01   (a)      704,07 ± 9,16     (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  
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Lampiran 4.  Analisa statistik dan hasil pengamatan Bobot karkas Itik Khaki 

Campbell (g/ekor) tiap perlakuan selama penelitian. 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Jumlah 

 

Rata-Rata 1 2 3 

P0J 1032 1022 1121 3175 1058,33 

P1J 1011 1032,5 1109,5 3153 1051,00 

P2J 1042,3 1101,7 1192 3336 1112,00 

P3J 981 924 954 2859 953,00 

Jenis Kelamin 

Total 12523,00 

Rata - Rata 1043,58 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 1 2 3 

P0B 995 954 964 2913 971,00 

P1B 998,7 979 984,3 2962 987,33 

P2B 1073 1061,5 1099,7 3234,2 1078,07 

P3B 882 946 879 2707 902,33 

Jenis Kelamin 

Total 11816,20  

Rata - Rata 984,68  

 

1. Faktor Koreksi     = 
   

24339,20
2    

 

              24 

 =     592396657 

         24 

 =     24683194 

 

2. JK total        =  1032
2
 + 1011

2
 + 1042,3

2
 +.................+ 879

2
 – FK 

       =  24819624,2–  24683194 

       =  136430,17 

 

3. JK Jenis Kelamin    =  12523,00
2
 + 11816,20

2
  -  FK

 

   12
 

       =  296448111– FK 

          12 

                                  =  24704009,3 – 24683194 

      =   20815,26 

 

4. JK Tepung Daun Pepaya Dalam Jenis Kelamin  
 

    = 3175
2
 +...... + 2707

2
  -  12523,00

2
 + 11816,20

2
   

                3                12 

       =   24790574,21– 24704009,3 

       =  86564,9 
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5. JK galat       =  JK total – JK Jenis Kelamin – JK Tp.Daun pepaya dlm 

 Jenis Kelamin 

 

    =  136430,1733– 20815,26– 86564,93 

 

      =  29049,99 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
F tabel 

0,05 0,01 
Jenis kelamin 1 20815,26 20815,26 11,46** 4,494 8,531 

Daun pepaya dlm 

jenis kelamin 
6 86564,93 14427,49 7,95** 2,741 4,202 

Galat 16 29049,99 1815,62 

Total 23 136430,17 5931,75 

 

Keterangan : F hitung > F tabel 1% menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

** =  jenis kelamin memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

bobot karkas (P<0,01)  

** =  pemberian daun pepaya memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap bobot karkas itik jantan dan betina. (P<0,01)  

 

Uji BNT Untuk Bobot Karkas 

 BNT0,01 =  t 0,01(16)  x  
PerlakuanUlangan

KTG

×

2
 

 

   =  2,921  x     2 X 1815,62 

         3X4  

   =  2,921  x  17,39  

   =  50,80 

 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot Karkas Notasi 

Jantan 1043,58 b 

Betina 984,68 a 

BNT 0,01 50,80 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Tabel bobot karkas rata-rata selama penelitian 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0 1058,33 ± 54,50  (c) 971,00 ± 21,38   (b) 

P1 1051,00 ± 51,79  (b) 987,33 ± 10,19   (c) 

P2 1112,00 ± 75,38  (d) 1078,07 ± 19,60  (d) 

P3 953,00 ± 28,51    (a) 902,33 ± 37,85   (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 5.  Analisa statistik dan hasil pengamatan Bobot paha Itik Khaki 

Campbell (g/ekor ) tiap perlakuan selama penelitian 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Jumlah 

 

Rata-Rata 1 2 3 

P0J 194,3 190,5 193,5 578,3 192,77 

P1J 209,7 219,7 207,5 636,9 212,30 

P2J 219,5 221,3 237,5 678,3 226,10 

P3J 193,3 189,8 173 556,1 185,37 

Jenis Kelamin 

Total 2449,60 

Rata - Rata 204,13 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 1 2 3 

P0B 169 185 153 507 169,00 

P1B 998,7 197,5 155,7 524,7 174,90 

P2B 1073 191,5 197,57 590,3 196,77 

P3B 163,3 176 146,7 486 162,00 

Jenis Kelamin 

Total 2108,00  

Rata - Rata 175,67  

 

1. Faktor Koreksi      =    
  
4557,6

2    
 

            24 

    =     20771718  

      24 

  =     865488,24 

 

2. JK total        =     194,3
2
 + 209,7

2
 + 219,5

2
 +.................+ 146,7

2
 - FK 

       =  877881,5 –  865488,24 

       =  12393,26 

 

3. JK Jenis Kelamin    =  2449,60
2
 + 2108,00

2
  -  FK

 

   12
 

       =  10444204 – FK 

        12 

      =  870350,35 – 865488,24 

      =   4862,11 

4. JK Tepung Daun Pepaya Dalam Jenis Kelamin  
 

    = 578,3
2
 +...... + 486

2
  -  2449,60

2
 + 2108,00

2
   

                3                12 

       =   875473,26 – 870350,35 

         =  5122,91 
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5. JK galat       =  JK total – JK Jenis Kelamin – JK Tp.Daun pepaya dlm  

     Jenis Kelamin 

    =  12393,26– 4862,11– 5122,91 

 

      =  2408,24 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
F tabel 

0,05 0,01 
Jenis kelamin 1 4862,11 4862,11 32,30** 4,494 8,531 

Daun pepaya dlm jenis 

kelamin 
6 5122,91 853,82 5,67** 2,741 4,202 

Galat 16 2408,24 150,52 

Total 23 12393,26 538,84 

Keterangan : F hitung > F tabel 1% menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

** =  jenis kelamin memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

bobot paha (P<0,01)  

** =  pemberian daun pepaya memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap bobot paha itik jantan dan betina. (P<0,01)  

 

Uji BNT Untuk Bobot Paha 

 BNT 0,01 =  t 0,01(16)  x  
PerlakuanUlangan

KTG

×

2
 

 

   =  2,921  x     2  X 150,52 

         3X4 

   =  2,921  x  5,00  

   =  14,62 

 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot Paha Notasi 

Jantan 204,13 b 

Betina 175,67 a 

BNT 0,01 14,62 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

 

Tabel bobot paha rata-rata selama penelitian 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0 192,77 ± 2,00    (a) 169,00 ± 16,00    (b) 

P1 212,30 ± 6,50    (b) 174,90 ± 21,11    (b) 

P2 226,10 ± 9,91    (c) 196,77 ± 4,94     (c) 

P3 185,37 ± 10,85  (a) 162,00 ± 14,69   (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  
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Lampiran 6.  Analisa statistik dan hasil pengamatan Bobot dada Itik Khaki 

Campbell (g/ekor) tiap perlakuan selama penelitian. 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Jumlah 

 

Rata-Rata 1 2 3 

P0J 192 190,3 197,3 579,6 193,20 

P1J 213,4 204,5 210,3 628,2 209,40 

P2J 242,3 211,5 225,7 679,5 226,50 

P3J 183,5 190,7 197 571,2 190,40 

Jenis Kelamin 

Total 2458,50 

Rata - Rata 204,88 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 1 2 3 

P0B 137 154 166 457 152,33 

P1B 143,3 157,7 173 474 158,00 

P2B 195,3 173 189,7 558 186,00 

P3B 133,5 147,3 155,5 436,3 145,43 

Jenis Kelamin 

Total 1925,30  

Rata - Rata 160,44  

 

1. Faktor Koreksi     = 
   

4383,80
2    

 

             24   

 =     19217702 

       24 

 =     800737,6 

 

2. JK total        =  192
2
 + 213,4

2
 + 242,3

2
 +.................+ 155,5

2
 – FK 

       =  819952,2 – 800737,6 

       =  19214,598 
 

3. JK Jenis Kelamin    =  2458,50
2
 + 1925,30

2
  -  FK

 

   12
 

       =  9751002,34 – FK 

          12 

  =  812583,53– 800737,6 

      =   11845,93 

 

4. JK Tepung Daun Pepaya Dalam Jenis Kelamin  
 

    = 579,6
2
 +...... + 436,3

2
  -  2458,50

2
 + 1925,30

2
   

                3                12 

       =   817935,93– 812583,53 

       =  5352,40 
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5. JK galat       =  JK total – JK Jenis Kelamin – JK Tp.Daun pepaya dlm 

 Jenis Kelamin  

                                  =  19214,598 – 11845,93 – 5352,40 

 

      =  2016,27  

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
F tabel 

0,05 0,01 
Jenis kelamin 1 11845,93 11845,93 94,00** 4,494 8,531 

Daun pepaya dlm jenis 

kelamin 
6 5352,40 892,07 7,08** 2,741 4,202 

Galat 16 2016,27 126,02 

Total 23 19214,60 835,42 

Keterangan : F hitung > F tabel 1% menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

** =  jenis kelamin memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

bobot dada (P<0,01)  

** =  pemberian daun pepaya memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap bobot dada itik jantan dan betina. (P<0,01)  

 

Uji BNT Untuk Bobot dada 

 BNT0,01 =  t0,01(16)  x  
PerlakuanUlangan

KTG

×

2
 

 

   =  2,921  x      2 X 126,02 

         3X4  

   =  2,921  x  4,58  

    

   =  13,38 

 

Jenis Kelamin Rata-rata Bobot dada Notasi 

Jantan 204,88 b 

Betina 160,44 a 

BNT 0,01 
13,38 

 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

 

Tabel bobot dada rata-rata selama penelitian 

Perlakuan 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

P0    193,20 ± 3,56     (a) 152,33 ± 14,57    (b) 

P1    209,40 ± 4,52     (b) 158,00 ± 14,85     (b) 

P2 226,50 ± 15,42   (c) 186,00 ± 11,60    (c) 

P3   190,40 ± 6,75      (a) 145,43 ± 11,12   (a) 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  
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Lampiran 7. Foto kegiatan Penelitian 

 

 

 P1 P2 
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Gambar 1. Pakan yang diberikan selama penelitian 
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Gambar 2. Penimbangan bobot hidup itik 

 

 

 

 

                              
 

Gambar 3. Cara pencampuran pakan 
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Gambar 4. Cara pemberian pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  Gambar 5. Unit kandang dan itik yang digunakan 
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Gambar 6. Pemotongan itik dan pemisahan bagian tubuh lainnya. 
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