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ABSTRACT 
 
 

EFFECT OF USING WATER HYACINTH LEAF MEAL  
(Eichhornia crassipes) AS SUBSTITUTION OF RICE BRAN IN FEED ON 

MOJOSARI DUCK LAYING PRODUCTION PERFORMANCES  
 
 

The purpose of this experiment was to observe effects of using  water 
hyacinth (Eichhornia crassipes) leaf meal as replacement of rice bran in feed on 
mojosari duck laying production performances. The research materials were 100 
female Mojosari ducks of 8-9 months old and feed ingredients. The research 
employed five treatments (P0 : no substitution of rice bran with water hyacinth 
leaf meal, P1 : 10 % substitution of rice bran with  water hyacinth leaf meal, P2 : 
20 % substitution of rice bran with water hyacinth leaf meal, P3 : 30 % 
substitution rice bran with water hyacinth leaf meal and P4 : 40 % substitution of 
rice bran with water hyacinth leaf meal). Variables of this research were hen day 
production, egg mass, feed conversion ratio and income over feed cost. Data were 
analyzed with Completely Randomized Design, if there was significant effect, it 
was followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result showed that 
subtitution of rice bran with water hyacinth leaf meal gave significant effect 
(P<0,05) on hen day production, egg mass, and income over feed cost, and gave 
very significant effect (P<0,01) on feed conversion ratio. It can be concluded that 
30 % subtitution of rice bran with water hyacinth leaf meal in feed gave the best 
production performances of Mojosari duck. It is suggested to use 30 % subtitution 
of rice bran with water hyacinth leaf meal in feed to improve Mojosari duck 
production performances. 

 
Keywords: water hyacinth leaf meal, feed, rice bran, Mojosari duck, production 

performances 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG DAUN ECENG GONDOK 
 (Eichhornia crassipes) SEBAGAI PENGGANTI BEKATUL DALAM 

PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI  
ITIK PETELUR MOJOSARI 

 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2010 di 
Peternakan milik Bapak Yusuf Wibisono di Mojokerto untuk penelitian Lapang, 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang untuk analisis proksimat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 
daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) sebagai pengganti bekatul dalam 
pakan terhadap penampilan produksi itik petelur Mojosari. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh penggunaan tepung 
daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) sebagai pengganti bekatul dalam 
pakan terhadap penampilan produksi itik petelur Mojosari. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor itik petelur 
Mojosari betina berumur 8-9 bulan,  kandang dan peralatan, eceng gondok, serta 
pakan perlakuan. Metode yang digunakan adalah metode percobaan lapang 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 
ulangan sehingga terdapat 20 unit percobaan dan setiap satu unit terdiri dari 5 
ekor itik. Adapun variabel yang diteliti adalah konsumsi pakan, hen day 
production, egg mass, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost. Data hasil 
penelitian dianalisis menggunakan analisis varian dari Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dan apabila terdapat perbedaan perlakuan dilanjutkan dengan uji Jarak 
Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun eceng 
gondok dalam pakan memberikan pengaruh perbedaan yang nyata (P<0,05) 
terhadap hen day production dimana jumlah tertinggi terdapat pada P3 
(60,71±7,35 %), memberikan pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap egg mass 
dimana jumlah tertinggi terdapat pada P3 (39,34 ± 4,79 g/ekor/hari), memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan dimana jumlah 
terendah terdapat pada P3 (4,07 ± 0,59) dan memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap Income Over Feed Cost dimana jumlah tertinggi terdapat 
pada P3 (Rp. 264,26±76,35). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggantian bekatul dengan 
tepung daun eceng gondok sebesar 30 % memberikan pengaruh yang paling baik 
terhadap Hen Day Production (%), egg mass (g/ekor/hari), dan Income Over Feed 
Cost (Rp/ekor/hari). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyebab terhambatnya laju perkembangan usaha peternakan itik saat ini 

adalah minimnya ketersediaan bibit induk yang berkualitas sehingga itik yang 

dipelihara oleh sebagian besar peternak di pedesaan memiliki produksi dan nilai 

komersial yang rendah (Hardjosworo et al, 2002). Usaha peternakan itik secara 

intensif dan komersial menuntut tersedianya bibit yang berkualitas, layak teknis 

dan ekononomis serta dapat tersedia secara berkelanjutan. Pendekatan secara 

genetik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

mutu bibit itik petelur, karena perbaikan secara genetis cenderung memberikan 

dampak yang lebih permanen.  

Penyediaan pakan untuk itik yang dipelihara secara intensif juga menjadi 

kendala dalam peralihan cara pemeliharaan dari tradisional ke intensif, karena itik 

yang dipelihara secara intensif  biasanya diberi pakan produksi pabrik atau pakan 

komersial yang membutuhkan 60 - 70 % biaya produksi. Biaya ini cukup berat 

apabila itik yang dipelihara hanya berproduksi rata-rata kurang dari 60 %. 

Keadaaan ini mendorong peternak untuk menyusun pakan itik sendiri. 

Eceng gondok adalah salah satu tumbuhan air yang tumbuh  dengan cepat, 

sering merusak lingkungan danau dan sungai, dapat menyumbat saluran irigasi, 

mempercepat hilangnya air, mengganggu lalu lintas air dan mencemari areal 

penangkapan ikan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanganinya. 

Salah satu alternatifnya adalah dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, karena 
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kadar protein kasar eceng gondok cukup tinggi yaitu 11,2 %. Pemanfaatan eceng 

gondok sebagai pakan mempunyai beberapa kendala, antara lain : kadar airnya 

tinggi, teksturnya halus, banyak mengandung hemiselulosa dan proteinnya sulit 

dicerna. Hemiselulosa terdapat dalam hijauan makanan ternak dan biasanya selalu 

bersama – sama dengan selulosa. Eceng gondok dapat dimanfaatkan secara 

optimal jika dilakukan pengolahannya terlebih dahulu baik pengolahan fisik, 

kimia, biologi maupun kombinasinya (Mangisah et al, 2003). 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan biaya pakan adalah dengan 

menggunakan tepung daun eceng gondok dalam pakan itik. Hasil analisis 

proksimat yang dilakukan oleh (Soewardi dan Utomo 1975 dalam Mangisah et al, 

2003) menunjukkan bahwa eceng gondok mengandung protein kasar (PK) dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) cukup tinggi yaitu 11,2 % dan 20 % (dalam  

% BK). 

Semua kebutuhan zat makanan untuk pertumbuhan atau bertelur harus 

diberikan secara intensif oleh peternak sehingga biaya yang dibutuhkan untuk 

pembelian pakan cukup tinggi. Pemberian pakan yang murah dan memenuhi 

kebutuhan zat makanan sangat penting untuk menunjang keberhasilan usaha 

peternakan itik.  

Peneliti tertarik untuk memanfaatkan tepung daun eceng gondok sebagai 

pengganti bekatul dalam pakan itik petelur untuk menekan biaya produksi.  

Peneliti mengambil judul pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok 

(Eichhornia crassipes) dalam pakan terhadap penampilan produksi itik petelur 

Mojosari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan 

tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) dalam pakan terhadap 

penampilan produksi itik petelur Mojosari. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes)  sebagai pengganti  bekatul 

dalam pakan terhadap penampilan produksi itik petelur Mojosari. 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes)   dalam 

pakan itik petelur terhadap penampilan produksi itik petelur Mojosari. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Itik merupakan ternak unggas yang sebagian besar hidupnya berada di air. 

Unggas air merupakan unggas yang tahan terhadap lingkungan dan sangat 

berperan sebagai sumber protein di negara-negara berkembang. Itik di Indonesia 

umumnya sebagai penghasil telur dan dipelihara secara tradisional yakni di 

gembalakan di sawah (Setioko, 1990).  

Tujuan peternak memelihara itik karena pemeliharaan itik yang mudah, 

murah dan menguntungkan. Jawa Timur merupakan salah satu sentra peternakan 
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itik di Indonesia yang berpusat di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 

dengan itik Mojosari sebagai komoditas ternaknya. 

Pola pemeliharaan itik di Indonesia ada 2 yaitu ekstensif dan intensif. Pola 

ekstensif  dalam memelihara itik biasanya dicirikan dengan itik setiap hari dilepas 

di sawah atau di sungai untuk mencari pakan. Pola semacam ini memang 

tergolong murah namun apabila dilakukan saat itik sedang berproduksi telur maka 

produksi telurnya akan rendah. Pada pola pemeliharaan intensif, itik harus diberi 

asupan zat makanan yang cukup agar produktif menghasilkan telur yang 

berkualitas. Berbagai macam bahan pakan dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan zat makanan itik. Selama ini peternak banyak menggunakan campuran 

bekatul, jagung dan konsentrat sebagai bahan pakan itik.  

Bekatul merupakan bahan pakan yang berasal dari hasil samping yang 

diperoleh dari lapisan luar beras pecah dalam proses penyosohan terakhir untuk 

menghasilkan beras, mengandung bagian endosperm dan sedikit bagian kulit 

pecah gabah (Ciptadi dan Nasution, 1976). Peternak biasanya memberikan 35 % 

bekatul dalam pakan itik. Namun keberadaan bekatul bergantung pada masa 

panen padi. Bekatul akan sulit ditemui apabila tidak pada saat masa panen padi 

dan keberadaannya juga bersaing dengan peternakan ayam yang juga 

menggunakan bekatul sebagai bahan pakan. Oleh karena itu perlu dicari suatu 

bahan pakan yang dapat mensubstitusi bekatul dalam pakan itik. 

 Bahan pakan yang dapat mensubstitusi bekatul sebenarnya banyak sekali 

jenisnya namun perlu dicari bahan pakan yang murah, mudah didapat, tingkat 

kontinuitasnya tinggi, tidak bersaing dengan manusia dan kandungan zat 
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makanannya hampir sama dengan bekatul. Dalam penelitian ini akan digunakan 

tepung daun eceng gondok  sebagai bahan pakan yang akan mensubstitusi bekatul 

dalam pakan itik Mojosari. 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan tanaman gulma di wilayah 

perairan yang hidup terapung pada air yang dalam atau mengembangkan 

perakaran di dalam lumpur pada air yang dangkal. Tanaman ini mengandung 

protein kasar 16,17 % yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

protein kasar dalam bekatul yang hanya sebesar 10,2 %. Kandungan eceng 

gondok segar memiliki komposisi bahan organik 36,59 % yang terdiri dari C 

organik 21,23 %, N total 0,28 %, P total 0,0011 % dan K total 0,016 %. 

Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan mempunyai beberapa 

kelemahan, antara lain : kadar airnya tinggi, banyak mengandung hemiselulosa 

dan proteinnya sulit dicerna. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan terlebih 

dahulu baik pengolahan secara fisik, kimia, biologi maupun kombinasinya 

(Mangisah et al, 2003). 

Pada penelitian Baco (2008) pemberian pakan eceng gondok segar dalam 

pakan itik mempunyai pengaruh terhadap produksi telur baik dari segi berat 

maupun jumlah butirnya. Hal ini dapat dilihat pada penelitiannya yaitu pada 

perlakuan kontrol atau pakan basal berat telurnya rata-rata 57,7 g/butir dan untuk 

perlakuan yang diberi pakan eceng gondok mencapai 59,19 g/butir. Tepung daun 

eceng gondok dibuat dari daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) segar yang 

dijemur sampai layu atau kering kemudian digiling menjadi bentuk tepung.  

Hasil analisis di Laboratorium Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya, tepung daun eceng gondok mengandung protein kasar 
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(16,71 %), bahan kering (93,64 %), serat kasar (2,79 %), abu (13,20 %), lemak 

kasar (2,61 %) dan gross energy (3839,01 %) (berdasarkan 100 % BK). 

Kandungan protein 16,71 % berarti tepung daun eceng gondok potensial untuk 

digunakan menggantikan bekatul. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian tentang  

penggunaan tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) dalam pakan 

sebagai pengganti bekatul dalam pakan agar diperoleh produksi telur yang 

optimal. 

1.6 Hipotesis   

Penggunaan tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) sebagai 

pengganti bekatul dalam pakan dapat memperbaiki penampilan produksi itik 

petelur Mojosari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) 

2.1.1 Klasifikasi Eceng Gondok   

 Klasifikasi dari tanaman eceng gondok (Eichhornia crassipes)  sebagai 

berikut (Anonimous, 2010a): 

Kingdom  : Plantae 
Divisi    : Magnoliophyta 
Kelas    : Liliopsida 
Ordo    : Commelinales 
Famili    : Pontediriaceae 
Genus    : Eichhornia Kunth 
Spesies   : Eichhornia crassipes 

 

Morfologi dari eceng gondok yaitu tingginya sekitar 0,4 - 0,8 meter. Tidak 

mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya 

meruncing, pangkal tangkai daun menggelembung, permukaan daunnya runcing 

dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir dan 

kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. 

Buahnya kotak beruang tiga dan berwarna hijau, akarnya merupakan akar serabut 

(Putra, 2007). 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) adalah salah satu tumbuhan air yang 

mempunyai pertumbuhan cepat, sering merusak lingkungan danau dan sungai, 

dapat menyumbat saluran irigasi, dan mencemari areal penangkapan ikan maka 

dari itu perlu dilakukan penanganan agar tidak mengganggu dan merusak 

lingkungan.  
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2.1.2 Asal usul Eceng Gondok 

 Tanaman asal Brasil yang didatangkan Kebun Raya Bogor pada tahun 

1894, dahulu merupakan tanaman hias yang digandrungi karena bunganya yang 

berwarna ungu sangat menarik sebagai penghias kolam seperti Teratai. Selain 

dikenal dengan nama eceng gondok, dibeberapa daerah di Indonesia, eceng 

gondok mempunyai nama lain seperti didaerah Lampung dikenal dengan nama 

Ringgak,  di Palembang dikenal dengan nama Kelipuk,  di Dayak dikenal dengan 

nama Ilung – ilung, di Manado dikenal dengan  nama Tumpe. Eceng gondok 

memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai 

gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah 

menyebar melalui saluran air (Anonimous, 2010b). 

 

2.1.3 Kerugian Eceng Gondok 

Dampak  negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan  eceng gondok antara 

lain (Anonimous, 2010a) : 

1. Meningkatnya Evapotranspirasi  (penguapan dan hilangnya air melalui 

daun – daun tanaman), karena daun – daunnya yang lebar dan serta 

pertumbuhannya yang cepat. 

2. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk kedalam perairan sehingga 

menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air (DO : 

Dissolved Oxygen). 

3. Tumbuhan eceng gondok yang sudah  mati akan turun  ke dasar 

perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. 
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4. Mengganggu lalu lintas (transportasi) air, khususnya bagi masyarakat 

yang kehidupannya masih tergantung dari sungai seperti di pedalaman 

kalimantan dan beberapa daerah lainnya. 

5. Meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia. 

6. Menurunkan nilai estetika lingkungan perairan.   

7. Mengandung asam sianida. Asam sianida terbentuk secara enzimatis, 

dari dua senyawa prekursor (bakal racun) yaitu linamarin dan mertil 

linamarin dimana kedua senyawa ini kontak dengan enzim linamara 

dan oksigen dari udara yang merombaknya menjadi glukosa, aseton 

dan asam sianida. Asam sianida mempunyai sifat mudah larut dan 

menguap, oleh karena untuk menurunkan atau mengurangi kadar asam 

sianida dapat dilakukan dengan pencucian atau perendaman karena 

asam sianida akan larut dan ikut terbang dengan air.  Asam sianida 

merupakan gas yang sangat beracun (meskipun kurang beracun dari 

H2S).  

Eceng gondok selama ini lebih dikenal sebagai tanaman gulma alias hama. 

Padahal, eceng gondok sebenarnya punya kemampuan menyerap logam berat. 

Kemampuan ini telah diteliti di laboratorium Biokimia, IPB. Penelitian daya serap 

eceng gondok dilakukan terhadap besi (Fe) tahun 1999 dan timbal (Pb) pada tahun 

2000. Karena eceng gondok dianggap sebagai gulma pengganggu yang 

mengganggu maka berbagai cara dilakukan untuk menanggulanginya. Tindakan – 

tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain : 
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1. Menggunakan herbisida. 

2. Mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dari lingkungan 

perairan. 

3. Menggunakan predator (hewan sebagai pemakan eceng gondok), 

salah satunya adalah dengan menggunakan ikan grass carp 

(Ctenopharyngodon idella) atau ikan koan. Ikan grass crap memakan 

akar eceng gondok, sehingga keseimbangan gulma di permukaan air 

hilang, daunnya menyentuh permukaan air sehingga terjadi 

dekomposisi dan kemudian dimakan ikan. Cara ini pernah dilakukan 

di danau Kerinci dan berhasil mengatasi eceng gondok di danau 

tersebut. 

4. Memanfaatkan eceng gondok tersebut, misalnya sebagai bahan 

pembuatan kertas, kompos, biogas, perabitan, kerajinan tangan, 

sebagai media pertumbuhan bagi jamur merang dan sebagai pakan 

ternak.  

 

2.1.4 Manfaat Eceng Gondok 

Manfaat dari tanaman eceng gondok antara lain : 

1. Eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kertas, 

kompos, biogas, perabitan, kerajinan tangan, media pertumbuhan 

bagi jamur merang dan sebagai pakan ternak (Anonimous, 2010a). 

2. Eceng gondok mengandung lisin yang berfungsi untuk membantu 

penyerapan kalsium dan pembentukan kolagen pada tulang, Eceng 
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gondok kaya akan kalsium. Mengandung triterpenoid, triterpenoid 

berfungsi untuk menghambat aktifitas tumor (Anonimous, 2010b). 

 

2.2 Perkembangan  Ternak Itik di Indonesia  

Klasifikasi itik menurut Wikipedia (2007) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub Phylum : Vertebrata 
Class  : Aves 
Ordo  : Ansiformes 
Family  : Anatidae 
Sub Famili : Anatinae 
Spesies : Anas domesticus 

 

Sifat spesifik dari itik adalah kaki relatif lebih pendek dibandingkan dengan 

tubuhnya, antara jari yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh selaput 

renang, bulu – bulunya tebal dan berminyak sehingga dapat menghalangi 

masuknya air kedalam tubuh ketika berada didalam air. Dengan sifat seperti ini, 

meskipun sudah dijinakkan itik cenderung suka hidup diair (Suharno dan Amri, 

2005).  

Ternak itik mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan ternak 

unggas antara lain, seperti ternak itik tumbuh lebih cepat dari ayam, ternak itik 

jauh lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ternak ayam, terutama 

itik yang tegolong tipe pedaging, Dalam pemeliharaannya ternak itik jauh lebih 

ekonomis serta jarang memiliki sifat kanibal dan agonistik  (berkelahi)  

(Srigandono, 1997).  
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Menurut Wiharto (1994) ternak itik dikenal dengan tiga tipe yang 

penggelompokannya berdasarkan klasifikasi ekonomis unggas, yakni: tipe petelur 

(egg type), tipe pedaging (meat type), dan tipe ornamental (ornamental type). Itik-

itik Indonesia yang dikenal sekarang dapat digolongkan sebagai anggota dari 

bangsa Indian Runner yang berasal dari Asia Tenggara atau India.  Selama 

pemeliharaan  masa awal pertumbuhan (starter), masa pertumbuhan (grower), dan 

masa produksi telur (layer) hingga diafkir perlu menerapkan berbagai kaidah 

manajemen peternakan. Hal ini dimaksudkan, agar ternak itik tumbuh dan 

berproduksi secara optimal. Pemeliharaan fase layer merupakan fase itik mulai 

berproduksi. Itik lokal biasanya mulai berproduksi pada umur 20 - 24 minggu. 

Itik-itik yang mampu bertelur cukup banyak dan secara ekonomis menguntungkan 

digolongkan sebagai itik petelur. Beberapa jenis itik petelur yang dikenal di 

Indonesia antara lain itik Khaki Champbell, itik Tegal, itik Alabio, itik Bali, dan 

itik Mojosari. 

Itik Mojosari disebut juga itik Modopuro. Jenis itik ini merupakan itik lokal 

yang berasal dari desa Modopuro, kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 

Jawa Timur. Itik Mojosari merupakan itik petelur unggul meskipun postur 

tubuhnya lebih kecil jika dibandingkan itik – itik unggul lainnya. Itik Mojosari 

mempunyai ukuran telur yang relatif lebih besar rata-rata antara 65 - 70 g 

(Windhyarti, 2007). 

Bentuk tubuh itik Mojosari hampir sama dengan itik Indian Runner lainnya, 

yaitu seperti botol dan berdiri tegak. Hanya saja ukurannya relatif kecil. Warna 

bulu itik jantan maupun betina berbeda, yaitu berwarna kemerahan dengan variasi 

coklat, hitam dan putih. Meskipun bulu itik jantan dan bulu itik betina relatif 
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sama, tetapi dengan mudah masih dapat dibedakan dengan melihat bulu ekornya. 

Itik Mojosari jantan mempunyai selembar atau dua lembar bulu ekor yang 

melengkung keatas. Selain itu, warna paruh dan kakinya lebih tajam jika 

dibandingkan dengan itik betina (Suharno dan Amri, 2005). 

Itik Mojosari bertelur pertama kali pada usia 6 bulan sampai umur 7 bulan 

produksi telurnya belum stabil. Kestabilan produksi telur baru tercapai setelah 

usianya diatas 7 bulan. Bila digembalakan di areal persawahan yang subur, itik 

Mojosari mampu menghasilkan telur 200 butir/ekor/tahun. Sedangkan jika 

dipelihara secara intensif  dengan dikandangkan tanpa air mampu menghasilkan 

telur 265 butir/ekor/tahun  (Windhyarti, 2007). 

 

2.3  Pakan Itik Petelur 

Kecukupan kebutuhan pakan merupakan salah satu biaya produksi yang 

tinggi. Biaya produksi untuk menyediakan pakan hingga 70 % dari keseluruhan 

biaya produksi. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif untuk dapat meminimalkan 

pembelian pakan. Walaupun demikian, pemeliharaan itik masih dapat dikatakan 

lebih mudah daripada pemeliharaan ayam dikarenakan itik dapat digembalakan 

pada sawah dan tegalan bahkan mereka dapat memakan rontokan padi, siput, 

serangga, rumput, katak, kerang dan bahan lain. Namun berbeda dengan itik yang 

dipelihara secara intensif. Pemberian pakan yang teratur mutlak dilakukan. 

Namun bila dilihat dari sisi kualitas produksi masih lebih baik peternakan itik 

secara intensif dibandingkan dengan itik yang digembalakan. Faktor -  faktor yang  

mempengaruhi konsumsi pakan adalah  energi  pakan, serat kasar, dan lemak 

kasar (Parakkasi, 1990). 
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 Sinurat (1999) menjelaskan bahwa serat kasar dalam pakan yang terlampau 

tinggi akan menurunkan konsumsi pakan. Sebenarnya banyak bahan pakan 

alternatif yang dapat digunakan dalam pakan itik. Namun, dalam mencari bahan 

yang akan dipakai hendaknya kita berpegang pada kadar protein yang diperlukan 

itik. Kebutuhan protein itik starter, grower dan layer berturut-turut 17 - 20 %, 15 

- 18 % dan 17 - 19 % (Ketaren, 2002). Adapun kebutuhan zat makanan itik 

petelur dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Kebutuhan Beberapa Zat Makanan Untuk Itik Petelur. 

 Anak (0-8) 
Minggu 

Dara (9-20) 
Minggu 

Petelur (>20) 
Minggu 

Energi 
metabolis(Kkal/Kg) 

3100 2700 2700 

Protein kasar (%) 
Metionin (%) 
Lisin (%) 

17 – 20 
0.37 
1.05 

15 – 18 
0.29 
0.74 

17 -19 
0.37 
1.05 

Ca (%) 0.6 – 1.0 0.6 – 1.0 2.9 – 3.25 
P (%) 0.6 0.6 0.6 
Sumber : Sinurat (2000) 

Sesuai dengan umur itik, pakan dapat dibedakan menjadi tiga macam. Pakan 

yang pertama untuk anak itik yang disebut dengan pakan jenis starter. Pakan 

kedua merupakan pakan jenis grower untuk itik dara. Pakan ketiga adalah pakan 

untuk jenis itik dewasa yang dikenal dengan jenis layer (Windhyarti, 2007). Scott 

and Dean (1991) menjelaskan bahwa kebutuhan pakan dapat dibagi menjadi dua 

bagian. Pertama adalah sejumlah pakan digunakan oleh ternak untuk 

pemeliharaan fungsi tubuh dan untuk aktivitas dan yang kedua, itik petelur 

membutuhkan energi untuk produksi telur. Itik umur 24 minggu ke atas 

menggunakan 75 % energi untuk pemeliharaan fungsi tubuh dan aktivitas serta  

25 %  untuk produksi telur. 
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2.4 Penggunaan Bekatul dalam Pakan Itik 

Dilihat dari mutunya, dedak padi dibagi dalam tiga kelas yaitu dedak kasar, 

dedak halus dan bekatul. Dedak kasar terdiri dari pecahan kulit gabah. Sebagai 

bahan pakan, nilainya rendah, kadar proteinnya sangat rendah yaitu 3,1 % dan 

memiliki daya cerna yang sangat rendah pula. Dedak halus merupakan hasil 

samping penumbukan padi dengan kandungan protein sekitar 9,5 %. Sedangkan 

bekatul mengandung pecahan-pecahan menir halus dengan kandungan protein 12 

%, lemak kasar 13 % dan serat kasar 3 % (Sutawi, 2007). Bekatul diperoleh dari 

hasil sisa ikutan pabrik pengolahan beras khususnya bagian asah/slep, lebih 

sedikit mengandung selaput perak dan kulit serta lebih sedikit mengandung 

vitamin B1, tetapi banyak bercampur dengan pecahan-pecahan kecil lembaga 

beras (menir) (Anonimous, 2006). 

Menurut Suharno dan Amri (2005) bekatul dapat digunakan antara 5 –10 % 

untuk anak itik, itik dara 5 - 15 %, dan itik masa bertelur 25 % dari total formulasi 

pakan. Namun Rasyaf (1984) berpendapat bahwa dedak padi dapat digunakan 

dalam itik petelur maksimal 35 % dalam pakan. Scott and  Dean (1991) 

menyatakan bahwa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam bekatul adalah 

tingginya kandungan lemak yang dapat menyebabkan ketengikan terutama dalam 

lingkungan bersuhu  dan kelembaban udara tinggi. Kedua, beberapa masalah 

ditemukan bahwa terjadi pemalsuan bekatul  dengan  dedak  padi kasar yang tidak 

ada nilai zat makanannya dan memiliki warna dan tekstur yang sama dengan 

bekatul dan sulit dideteksi dengan  hanya diuji secara visual. Bekatul hanya dapat  

diperoleh pada saat  musim panen padi.  Kendala yang dihadapi peternak    adalah  
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tingkat kontinuitasnya rendah, bersaing dengan unggas lain seperti ayam sehingga 

membuat harga bekatul mahal dan penyimpanan dalam waktu yang lama 

menyebabkan kualitas bekatul menurun. 

 

2.5  Hen Day Production (HDP) 

Produksi  telur dapat diukur dengan menggunakan  indikator  produksi yaitu 

Hen Day Production (HDP). Hen Day Production (HDP) atau produksi telur 

harian merupakan jumlah telur yang dihasilkan pada hari itu dalam sejumlah 

ternak dibagi dengan jumlah ternak yang dipelihara. Lebih lanjut Kurniawan 

(2001) menjelaskan bahwa HDP adalah ukuran efisiensi teknis produksi telur 

yang membandingkan antara produksi telur hari itu dengan jumlah itik yang hidup 

hari tersebut. Adapun rumus HDP adalah sebagai berikut:  

% 100  x  
itusaat bertelur  yang ayamJumlah 

itu hari telur produksiJumlah 
    HDP % =  

Tabel 2. Produksi telur beberapa jenis itik petelur 

Jenis Itik 
Jumlah Telur          
(butir/tahun) Bobot Telur (g/butir) 

Itik khaki campbell 300 – 330 60 
Itik CV (cherry valley) 
2000 285 – 286 75 
Itik tegal 150 – 250 65 – 70 
Itik alabio 200 – 250 65 – 70 
Itik mojosari 200 – 265 70 
Itik bali 153 - 250  59 – 65 
Itik BPT AK 297 70 
Itik BPT KAT 282 70 
Itik BPT KAT 274 70 

Sumber : Suharno dan Amri  (1998). 
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2.6 Egg Mass 

Egg mass merupakan perbandingan kemampuan produksi antar kelompok 

atau galur unggas. Egg mass diperoleh dengan membagi jumlah berat telur dengan 

jumlah unggas yang ada, berbeda dengan egg weight (berat telur) diperoleh 

dengan membagi berat telur dengan jumlah telur (Anonimous, 2003). Egg mass 

dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot badan, konsumsi pakan (Summer et al, 

1995).  Amrullah (2004) menjelaskan untuk menghitung massa telur pertama kali 

harus diketahui bobot telur rata-rata dari kelompok tersebut. Akan diperoleh bobot 

telur rata-rata dalam gram dan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

massa telur yang dihasilkan per hari adalah: 

P x W = M 

dimana P adalah HDP, W adalah bobot telur rata-rata dalam satuan gram/butir dan 

M setara dengan massa telur per ekor per hari dalam gram. 

2.7  Konversi pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan atau produksi telur total dalam 

waktu tertentu Nilai konversi pakan mempunyai arti penting dalam usaha 

peternakan, karena berkaitan dengan biaya produksi (Nesheim et al, 1997). 

Semakin rendah nilai konversi pakan akan semakin baik, karena pakan yang 

dikonsumsi lebih banyak digunakan untuk produksi telur. Konversi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bangsa unggas, kecepatan 

pertumbuhan, produksi telur, kandungan energi dan protein pakan, kesehatan 
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unggas, temperatur lingkungan, ventilasi kandang dan kandungan amonia didalam 

kandang  (Sjofjan, 2003).  

 

2.8  Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost dapat dihitung dengan mengetahui harga pakan 

perlakuan dengan banyaknya konsumsi pakan dan harga jual telur dengan 

produksi telur. Perhitungan Income Over Feed Cost digunakan untuk mengetahui 

keuntungan yang diperoleh  dalam suatu usaha peternakan berdasarkan biaya 

pakan yang digunakan. IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan 

cara mengurangi pendapatan dari penjualan produksi telur dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk pakan (Herwintono, 2001). Perhitungan IOFC untuk unggas 

petelur adalah sebagai berikut :  

 Pendapatan = (Produksi telur  (Kg) x harga telur per Kg) 

 Biaya Produksi      = (Konsumsi pakan (Kg) x harga pakan perlakuan per Kg)         

  Income Over Feed Cost =  Pendapatan – Biaya produksi  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan 17 

Juni 2010 di peternakan rakyat milik Bapak Yusuf Wibisono di desa Pendowo 

Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Analisis kandungan zat makanan 

bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang. Analisis kalsium dan pospor 

dilaksanakan di Laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Tanah, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik Petelur 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor ternak itik Mojosari berjenis kelamin 

betina yang berumur sekitar 8 - 9 bulan. Hen Day Production pada awal penelitian 

adalah 29 ± 2,38 % dengan koefisien keragaman 8,17 %. Data awal penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan  

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang semi intensif 

yang terbuat dari bambu dengan ukuran 100 cm x 150 cm x 50 cm. Setiap petak 

kandang ditempati 5 ekor itik petelur. Peralatan lain yang digunakan adalah egg 

tray, timbangan digital untuk menimbang pakan dan telur, lampu listrik. 
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3.2.3 Eceng Gondok 

Eceng gondok yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

membeli dari Sidoarjo dan Mojokerto dengan harga Rp.500,00/kg dalam bentuk 

segar. Cara pembuatannya yaitu daun eceng gondok segar dipotong dengan 

ukuran ± 0,5 cm, kemudian dikeringkan dengan bantuan sinar matahari sampai 

kering kemudian digiling menjadi bentuk tepung, dari 1 kg eceng gondok basah 

dihasilkan tepung eceng gondok 300 g, 1 kg tepung daun eceng gondok 

membutuhkan 3 kg daun segar atau (3 kg x 500 = Rp1500,00) jadi harga per kg 

kering sekitar Rp.1500,00. Secara lengkap proses pembuatan tepung daun eceng 

gondok dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.2.4. Pakan   

 Pakan perlakuan ini terdiri dari tiga macam yaitu  Bekatul, Cabi dan 

Konsentrat 144, sedangkan pakan perlakuan yang akan digunakan adalah tepung 

daun eceng gondok (Eichhornia crassipes). Pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk mash dan diberikan dengan ditambahkan air secukupnya. 

Pakan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari dengan jumlah yang sama 

sebanyak 150 gr/ekor/hari, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. 

Kandungan zat makanan pakan basal dan pakan perlakuan dapat dilihat di Tabel 

3. 
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Tabel 3. Kandungan Zat  Makanan  bahan pakan perlakuan (100 % BK). 

Zat Makanan Konsentrat 
144(1) 

Cabi(2) Bekatul(2) Eceng gondok(3) 

EM (Kkal/Kg) 
BK (%) 

2000 
91,12 

3.027,79 

85,71 
2.988,06 

89,62 
2.687(4) 

93,64 
PK (%) 39 12 13 16,71 
LK (%) 7 12 13 2,61 
SK (%) 7 1,5 13,4 2,79 
Ca (%) 12 0,1(5) 0,07(5) 1,24(6) 

P (%) 1,2 1,5(5) 1,5(5) 0,49(6) 

Keterangan :  1   Label Konsentrat itik petelur produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia 
         2 Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas            

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang 
     3   Lesson and Summers (2005) 
     4  EM dihitung 70% dari GE (Pattrick and Schaible 1980) 

         5 Hasil analisis Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas     
Brawijaya, Malang 

   6   Sujana dkk (2010)  
         

Tabel 4. Susunan pakan perlakuan dan unsur bahan pakan  
Bahan P0 P1 P2 P3 P4 
Konsentrat (%) 20 20 20 20 20 
Cabi (%) 40 40 40 40 40 
Bekatul (%) 40 36 32 28 24 
Eceng gondok (%) 0 4 8 12 16 

Kandungan zat makanan (berdasarkan perhitungan) 

EM (Kkal/Kg) 2806,33 2749,29 2782,24 2770,2 2758,16 
PK (%) 18,21 18,4 18,59 18,77 18,96 
LK (%) 10,2 9,86 9,53 9,19 8,86 
SK (%) 8,34 7,77 7,21 6,65 6,08 
Ca (%) 3,4 3,45 3,49 3,5 3,59 
P (%) 1,95 1,96 1,97 1,98 2,00 
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Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan perlakuan  

Pakan 
Perlakuan 

    Kandungan Makanan      
BK 
(%)1 

PK  
(%)1 

LK 
(%)1 

SK 
(%)1 

Abu 
(%)1 

Ca 
(%)2 

P    
(%)2 

P0 87,76 17,49 8,73 7,98 15,38 0,91 0,56 
P1 87,76 18,10 8,65 8,00 13,28 0,98 0,58 
P2 88,44 18,55 8,12 8,50 14,69 1,31 0,63 
P3 88,47 18,56 8,07 8,60 13,71 1,08 0,67 
P4 88,30 18,89 7,53 8,98 13,62 1,12 0,70 

Keterangan :  (1) Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak   Fakultas Peternakan                 
Universitas Brawijaya, Malang 

  (2) Hasil Analisis Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya,             
Malang.   

    

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 4 ulangan, masing – masing ulangan terdiri dari 5 ekor itik. 

 Perlakuan yang diberikan adalah : 

1. P0 :  Tanpa penggantian bekatul dengan tepung daun eceng gondok  

2.  P1 :  Penggantian bekatul dengan tepung daun eceng gondok sebesar 10 

% dalam pakan  

3.  P2 :  Penggantian bekatul dengan tepung daun eceng gondok sebesar 20 

% dalam pakan 

4.  P3 :  Penggantian bekatul dengan tepung daun eceng gondok sebesar 30 

% dalam pakan 

5.  P4 :  Penggantian bekatul dengan tepung daun eceng gondok sebesar 40 

% dalam pakan. 
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3.4 Variabel Penelitian 

1. Produksi telur harian atau Hen Day Production (HDP), dihitung setiap hari 

dengan satuan yang digunakan adalah persen (%) (Kurniawan, 2001). 

2. Konversi pakan, merupakan angka yang menunjukkan kemampuan ternak 

untuk mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi. Konversi 

pakan ini menunjukkan efisiensi penggunaan pakan ditinjau dari efisiensi 

teknis. Adapun rumus dari konversi pakan adalah : 

�������� 
���� �
������� 
���� ����

������� ���� ����� ����
 

 

3.  (Egg mass) adalah perbandingan kemampuan produksi antar kelompok atau 

galur unggas (Amrullah, 2004). Satuan egg mass adalah gram/ekor/hari. 

4. Income over feed cost adalah pendapatan kotor yang dihitung dengan cara 

mengurangi pendapatan penjualan telur dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan perlakuan. Adapun rumus mendapatkan Income over feed cost 

adalah : 

IOFC = ( ∑ telur x harga telur/kg) – ( ∑ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis varian Anova dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan dan 4 kali 

ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan,   maka dilanjutkan  
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dengan uji Jarak Berganda Duncan’s (Yitnosumarto, 1993). 

Yij = µ + αi + ɛij 

Dimana :  

Yij = Respon pada perlakuan ke i   

µ   = Nilai rata-rata umum 

αi   = Pengaruh perlakuan ke- i 

ɛij   = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i    = 1,2,3,4..............(ulangan) 

j    = 1,2,3,4,5................(perlakuan) 

 

3.6 Batasan Istilah  

• Tepung daun eceng gondok (Eichhornia crassipes)  adalah tepung yang 

terbuat dari daun eceng gondok segar yang dikeringkan. 

• Bekatul merupakan hasil sisa ikutan pabrik pengolahan beras khususnya 

bagian asah/slep/polish. Lebih sedikit mengandung selaput perak dan kulit 

serta lebih sedikit mengandung vitamin B1, tetapi banyak bercampur 

dengan pecahan-pecahan kecil lembaga beras (menir) (Anonymous, 2006). 

• Cabi merupakan hasil olahan penggilingan beras serta sumber energi dan 

protein yang murah sebagai pakan unggas. 

• Itik Mojosari merupakan itik petelur lokal Indonesia yang banyak dijumpai 

di daerah Mojosari, Mojokerto dan tersebar di Jawa Timur (Marhiyanto, 

2004). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Itik petelur Mojosari berumur 8 - 9 

bulan, maka diperoleh hasil dari penggunaan tepung daun eceng gondok terhadap 

Hen Day Production (%), egg mass (g/ekor/hari), konversi pakan dan IOFC 

(Rp/ekor/hari) yang dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh penggunaan tepung daun Eceng gondok terhadap Hen Day 
Production (%), egg mass (g/ekor/hari) dan konversi pakan dan IOFC 
(Rp/ekor/hari) itik petelur. 

Perlakuan 
Variabel yang diamati 

    Hen Day 
Production (%) 

Egg mass 
(g/ekor/hari) 

Konversi 
pakan 

Income Over Feed 
Cost (Rp/ekor) 

P0 49,46 ± 9,52a 33,90 ± 6,31a 4,95 ± 1,05C 131,64 ±  95,19a 

P1 58,93 ± 8,05b 37,91 ± 4,71b 4,37 ± 0,87B 149,02  ± 106,91a 

P2 56,25 ± 5,87b 36,33 ± 4,44b   4,38 ± 0,43BC 198,91 ± 57,59b 

P3 60,71 ± 7,35b 39,34 ± 4,79b 4,07 ± 0,59A 244,16 ±76,35b 

P4 41,79 ± 2,95a 27,75 ± 1,91a 6,38 ± 0,36D 57,26 ± 29,45a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dengan notasi huruf kecil   
menunjukkan adanya perbedaan yang  nyata ( P<0,05) dan dengan notasi huruf  
besar menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).  

   
 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production (HDP) 

 Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa penggunaan  tepung daun eceng gondok 

memberikan peningkatan positif, dimana HDP tertinggi (60,71±7,35 %) pada P3 

atau perlakuan dengan penggunaan 30 % tepung daun eceng gondok, tetapi HDP 

menurun hingga terendah (41,79±2,95 %) pada P4 yaitu perlakuan dengan 

penggunaan 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun eceng 

gondok hingga 30 % memberikan dampak terbaik terhadap HDP karena semakin  

tinggi pemberian tepung daun eceng gondok maka nilai HDP naik, akan tetapi 

pemberian tepung daun eceng gondok pada level 40 % akan memberikan efek 
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negatif, untuk mengetahui lebih lanjut signifikasi pengaruh perlakuan terhadap 

HDP, maka dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap HDP. Kebutuhan 

protein untuk unggas yang sedang bertelur erat sekali hubungannya dengan laju 

produksi telur dan bobot telur (Amrullah, 2004). Faktor utama yang 

mempengaruhi produksi telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan 

kandungan zat makanan dalam pakan. Jumlah pakan yang dikonsumsi 

berpengaruh terhadap jumlah konsumsi protein dalam pakan (Tabel 7). Tinggi 

rendahnya konsumsi protein berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan 

(Scott et al, 1992).   

Tabel 7. Konsumsi protein pada itik petelur selama penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi 

        Pakan (g/ekor/hari)                     Protein (g/ekor/hari) 
P0 150 26,24 
P1 150 27,15 
P2 150 27,83 
P3 150 27,84 
P4 150 28,34 

 
Tabel 7 menunjukkan ada kenaikan konsumsi protein pada P4 yaitu 

perlakuan dengan penggunaan 40 %, dengan kandungan protein yang relatif sama 

P4 memberikan HDP tertinggi, hal ini mungkin disebabkan adanya peningkatan 

zat anti nutrisi yaitu asam sianida, menurut Nyananyo, et al (2007) eceng gondok 

mengandung 0,0216 mg/100 g. Asam sianida sangat beracun, memiliki sifat 

mudah larut dan menguap. Asam sianida  cepat  terserap  oleh alat pencernaan dan  
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masuk kedalam aliran darah lalu bergabung dengan hemoglobin di dalam sel 

darah merah. Keadaan ini menyebabkan oksigen tidak dapat diedarkan dalam 

sistem badan, sehingga dapat menyebabkan sakit atau kematian dengan dosis 

mematikan (Anonimous, 2010).  Penggunaan level 40 %  mengindikasikan bahwa 

itik pada P4 mungkin mengalami gangguan pencernaan sehingga produksi telur 

menurun.   

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa penggunaan tepung daun eceng gondok 

memberikan peningkatan yang positif, dimana egg mass tertinggi (39,34 ± 4,79 

g/ekor/hari) pada P3 atau perlakuan dengan penggunaan 30 % tepung daun eceng 

gondok, sedangkan terendah (27,75±1,91 g/ekor/hari) adalah P4 yaitu perlakuan 

dengan penggunaan tepung  daun eceng gondok pada 40 %. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin rendah HDP akan semakin rendah egg mass. 

Untuk mengetahui lebih lanjut signifikasi pengaruh perlakuan terhadap egg mass, 

maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada (lampiran 4) menunjukkan pengaruh yang 

berbeda nyata (P<0,05). Hal ini disebabkan tepung daun eceng gondok 

memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap egg mass. Egg mass 

merupakan rata – rata berat telur harian. Egg mass dipengaruhi oleh HDP dan 

berat telur, jika salah satu  atau kedua faktor semakin tinggi maka egg mass juga 

semakin meningkat dan sebaliknya.  
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Tabel 6 menunjukkan ada kenaikan  nilai egg mass pada pakan perlakuan 

yang diberi tepung daun eceng gondok, akan tetapi pada pakan perlakuan P4 

terjadi penurunan nilai egg mass. P4 menunjukkan egg mass tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini erat kaitannya dengan 

mekanisme peningkatan HDP, dimana protein (Amrullah, 2004) juga berpengaruh 

terhadap egg mass. Penurunan egg mass pada P4 kemungkinan juga akibat 

peningkatan asam sianida (Nyananyo et al, 2007) dari pakan P4 yang mungkin 

menyebabkan penurunan kecernaan protein.   

Hasil perlakuan diatas dapat dilihat pada tabel 6 bahwa penggantian bekatul 

dengan tepung daun eceng gondok sebesar 40 % dalam pakan itik Mojosari 

menunjukkan nilai egg mass terendah pada itik Mojosari umur 8 - 9 bulan. Hal ini 

dipengaruhi oleh nilai HDP pada perlakuan P4 rendah dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai konversi pakan cenderung meningkat 

dengan penggantian tepung daun eceng gondok, dimana konversi pakan tertinggi 

(6,38 ± 0,36) pada P4 atau perlakuan dengan pengganti tepung daun eceng 

gondok sebesar 40 %. Sedangkan konversi pakan terendah (4,07 ± 0,59) dengan 

pengganti 30 %. Hal ini berarti semakin efisien itik mengkonsumsi pakan untuk 

produksi telur yang baik. Untuk mengetahui signifikasi perbedaan perlakuan 

terhadap konversi pakan maka akan dilakukan uji analisis statistik.  
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Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun eceng gondok dalam pakan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan. Konversi pakan merupakan perbandingan 

antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan berat telur yang dihasilkan pada 

suatu waktu tertentu. Ketaren (2002) menyatakan bahwa buruknya efisiensi 

penggunaan pakan pada itik petelur maupun pedaging diakibatkan oleh berbagai 

faktor termasuk faktor genetik, banyaknya pakan tercecer dan kandungan gizi 

pakan yang tidak sesuai kebutuhan. 

  

4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa penggunaan tepung daun eceng gondok 

dalam pakan memberikan efek positif terhadap IOFC. IOFC cenderung meningkat 

dengan penggunaan tepung daun eceng gondok, dimana IOFC tertinggi (244,16 ± 

76,35) Rp/ekor/hari pada P3 atau perlakuan dengan penggunaan 30 % tepung 

daun eceng gondok. Sedangkan IOFC  terendah (57,26 ± 29,45) adalah  P4  atau  

perlakuan dengan penggunaan tepung daun eceng gondok 40 %. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran . Untuk mengetahui signifikasi perbedaan 

pengaruh perlakuan terhadap IOFC maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 8) menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun eceng gondok dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap  IOFC. Hal ini disebabkan karena konsumsi pakan itik antar 

perlakuan sama namun terjadi perbedaan pada nilai HDP serta harga bekatul yang  
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jauh lebih tinggi daripada tepung daun eceng gondok sehingga nilai IOFC 

berbeda. Selama penelitian berlangsung, pakan yang digunakan adalah konsentrat 

144 dengan harga Rp. 5700,00/kg, bekatul Rp. 1600,00/kg, cabi Rp. 1600,00/kg, 

dan tepung daun eceng gondok Rp 1500,00/kg. 

Lampiran 6 menunjukkan bahwa harga pakan perlakuan yang paling mahal 

adalah P0 sebesar Rp. 2420/kg dan yang paling murah pada P4 Rp. 2404,00/kg. 

Namun dari analisis statistik ternyata yang menunjukkan IOFC tertinggi didapat 

dari P3. Hal ini dikarenakan walaupun pakan perlakuan P3 harganya Rp. 

2408,00/kg namun produksi telur P3 merupakan produksi telur yang paling tinggi 

sehingga dengan konsumsi pakan yang relatif sama antar perlakuan namun 

produksi telur P3 tertinggi akan diperoleh nilai  IOFC  paling tinggi. Besarnya 

nilai konsumsi pakan akan menambah biaya produksi, dengan demikian akan 

mempengaruhi nilai IOFC. Besar kecilnya nilai  IOFC juga dipengaruhi oleh 

harga telur dipasaran pada waktu tertentu. Harga telur yang digunakan dalam 

perhitungan  IOFC  ini disesuaikan dengan harga telur dilokasi tersebut dimana 

harga penjualan telur perbutir dengan harga Rp. 1000 per butir.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  penggantian bekatul 

dengan  tepung daun eceng gondok sebesar 30 % memberikan pengaruh yang 

paling baik terhadap Hen Day Production (%), egg mass (g/ekor/hari) dan Income 

Over Feed Cost (Rp/ekor/hari).  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini disarankan menggunakan penggantian bekatul 

dengan tepung daun eceng gondok sebesar 30 % di dalam pakan itik Mojosari. 
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Lampiran 1. Prosedur pembuatan tepung daun eceng gondok (TDEG). 
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Lampiran 2. Hasil perhitungan Koefisien Keragaman HDP pada masa adaptasi  
                    untuk  penentuan rancangan penelitian 

Perlakuan Ulangan HDP (X-Rata-rata) 
(X-Rata-

rata) 

P0 

U1 31,43 2,29 5,22 
U2 31,43 2,29 5,22 
U3 31,43 2,29 5,22 
U4 28,58 0,58 0,33 

P1 

U1 28,58 0,58 0,32 
U2 28,58 0,58 0,32 
U3 31,43 2,29 5,22 
U4 31,43 2,29 5,22 

P2 

U1 22,86 6,29 3,51 
U2 25,71 3,42 11,75 
U3 25,71 3,42 11,75 
U4 28,57 0,57 0,32 

P3 

U1 28,57 0,58 0,32 
U2 28,57 0,58 0,32 
U3 28,57 0,58 0,32 
U4 28,57 0,58 0,32 

P4 

U1 31,43 2,29 5,22 
U2 31,43 2,29 5,22 
U3 28,57 0,57 0,32 
U4 31,43 2,29 5,22 

  Total 582,858   107,75 
  Rata-rata 29,142    5,387 
  Sd 2,38     
  KK 8,17     

 

Koefisien Keragaman    =  
∑ ������� ��� �! 

∑ "���#����
 x 100 % 

                                               =  
$,&'

$(,)*$
 x 100 % 

                                       =  8,17 % 

Koefisien keragaman 8.17 % ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
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Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok terhadap  
Hen Day Production (%). 
 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata Sd 1 2 3 4 

P0 60,00 53,57 46,43 37,86 197,86 49,46 9,52 

P1 65,00 66,43 54,29 50,00 235,71 58,93 8,05 

P2 52,86 50,00 62,86 59,29 225,00 56,25 5,87 

P3 57,14 52,14 67,86 65,71 242,86 60,71 7,35 

P4 42,14 42,14 45,00 37,86 167,14 41,79 2,95 

        Jumlah 1068,57     
 

FK      = 
txr

Yij
t

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =
 

  
2

20

1068,57=  

 = 57092,24 

 

JKT                 =  FKYij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

2  

  =  (60,002 + 65,002 + .... + 37,862) – 57092,24 

  =  58820,41 – 57092,24 

  =  1728,16 

JKP  = FK
r

t

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

Yij

 

= 
( )

57092,24
4

167,14....235,71197,86 222

−+++
 

  = 58062,50 – 57092,24 

                        = 970,26 
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Lanjutan lampiran 3. 

JKG   = JKT – JKP  

= 1728,16 – 970,26 

= 757,91 

 

KT Perlakuan = 
ndbPerlakua

nJKPerlakua
 

  = 
4

970,26
 

  = 242,56 

 

KT Galat = 
dbGalat

JKGalat
 

  = 
15

757,91
 

  = 50,53 

 

F hitung = 
KTGalat

nKTPerlakua
 

  = 
50,53

242,56
 

  = 4,80 
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Lanjutan lampiran 3. 

Analisis Ragam 
      

SK Db JK KT 
F 

hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 970,26 242,56 4,80 3,06 4,89 

Galat 15 757,91 50,53 
Jumlah 19 1728,16         

Keterangan: F hitung > F 5%.  Berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata  (P < 0,05 %) 
  terhadap HDP.  

 
Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE =     KT Galat 
             Ulangan 

 
      
    =     50,53 
             4 
 

     = 3,55 
 

JNT 3,014 3,16 3,25 3,312 
JND 10,712132 11,231034 11,550905 11,771261 

 

Perlakuan Rata – rata Notasi 

P4 41,79 a 
P0 49,46 a 
P2 56,25   b 
P1 58,93   b 
P3 60,71   b 
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Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok terhadap  
                   egg mass (g/ekor/hari) 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-rata Sd 1 2 3 4 

P0 40,58 36,03 33,46 25,53 135,60 33,90 6,31 

P1 41,61 42,16 35,19 32,67 151,64 37,91 4,71 

P2 34,36 31,30 41,47 38,19 145,32 36,33 4,44 

P3 37,29 33,59 43,99 42,50 157,36 39,34 4,79 

P4 28,48 27,59 29,73 25,20 111,00 27,75 1,91 

        Jumlah 700,92     
 

FK      = 
txr

Yij
t

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =
 

  
2

20

700,92=  

 =  24564,73 

 

JKT                    =  FKYij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

2  

  =  (40,582 + 41,612 + .... + 25,202) – 24564,73 

  =  25221,13 – 24564,73 

  =  656,40 

 

JKP  = FK
r

t

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

Yij

 

= 
( )

24564,73
4

111....151,64135,60 222

−+++
 

  = 24896,10 – 24564,73 
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Lanjutan lampiran 4. 

= 331,38 

JKG   = JKT – JKP  

= 656,40  – 331,38 

= 325,02 

 

KT Perlakuan = 
ndbPerlakua

nJKPerlakua
 

  = 
4

331,38
 

  = 82,84 

 

KT Galat = 
dbGalat

JKGalat
 

  = 
15

325,02
 

  = 21,67 

F hitung = 
KTGalat

nKTPerlakua
 

  = 
21,67

82,84
 

  = 3,82 
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Lanjutan lampiran 4. 

Analisis Ragam 

SK db JK KT 
 F 

hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 331,38 82,84 3,82 3,06 4,89 

Galat 15 325,02 21,67 
   Jumlah 19 656,40         

Keterangan:  F hitung > F 5 %. Berarti memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap egg mass (g/ 
ekor/hari). 

                      
 
Uji jarak berganda Duncan’s 
 
SE =   21,67 
            4 
         
      =    21,67 
              4 
 
 

 = 2,33   

 
 

  JNT   = 3,014 3,16 3,25 3,312 

JND   = 7,01 7,35 7,56 7,708525251 
 

Perlakuan Rata – rata Notasi 

P4 27,75 a 

P0 33,90 a 

P2 36,33 a 

P1 37,91   b 

P3 39,34   b 
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Lampiran 5. Analisis Statistik pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok terhadap 
 konversi pakan.  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 

Sd 
1 2 3 4 

P0 3,84 4,94 4,65 6,36 19,80 4,95 1,05 
P1 3,22 4,40 4,55 5,32 17,48 4,37 0,87 
P2 4,74 4,49 3,75 4,53 17,51 4,38 0,43 
P3 4,15 4,85 3,77 3,49 16,27 4,07 0,59 
P4 6,59 5,90 6,32 6,71 25,51 6,38 0,36 

Jumlah 96,56     
 

    

  

FK      = 
txr

Yij
t

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =
 

  
( )2

20

56,96=  

 =  466,22 

JKT                    =  FKYij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

2  

  =  (3,842 + 3,222 + .... + 6,712) – 466,22 

  =  487,40 – 466,22 

  =  21,18 

JKP  = FK
r

t

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

Yij

 

= 
( )

22,466
4

51,25....48,1780,19 222

−+++
 

  = 479,85 – 466,22 

= 13,63 



 

44 

 

Lanjutan lampiran 5.   

JKG   = JKT – JKP  

= 21,18– 13,63 

= 7,55 

KT Perlakuan = 
ndbPerlakua

nJKPerlakua
 

  = 
4

63,13
 

  = 3,41 

KT Galat = 
dbGalat

JKGalat
 

  = 
15

55,7
 

  = 0,50 

F hitung = 
KTGalat

nKTPerlakua
 

  = 
50,0

41,3
 

  = 6,77 
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Lanjutan lampiran 5.  
 
Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 13,63 3,41 6,77** 3,06 4,89 
Galat 15 7,55 0,50 

Jumlah 19 21,18308         
Keterangan :  F hitung > F 1%. Berarti  memberikan perbedaan pengaruh nyata   (P<0,01) 

terhadap konversi pakan. 
 

Uji jarak berganda Duncan’s 

SE =     KT Galat              
              Ulangan 
 
    =    0,50 
            4 
           

= 0,35 
   
 
JNT   = 3,14 3,16 3,25 3,312 
JND   = 1,069345 1,121144704 1,153076 1,175073 

 

 

Perlakuan Rata – rata Notasi 

P3 4,07         A 

P1 4,37           B 

P2 4,38            BC 

P0 4,95               C 

P4 6,38                 D  
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Perhitungan 6. Perhitungan Harga Pakan. 

Bahan Pakan     Persentase     
P0 P1 P2 P3 P4 

Bekatul 40 36 32 28 24 

Cabi 40 40 40 40 40 
Konsentrat 144 20 20 20 20 20 
Tepung Daun Eceng 
Gondok 

- 4 8 12 16 

 
 

Harga Pakan 
(Rp/Kg)    

  2420 2416 2412 2408 2404 
Catatan  : Harga Bekatul Rp. 1600/Kg. 
  : Cabi Rp. 1600/Kg. 
  : Konsentrat 144 Rp. 5700/Kg. 
  :Tepung Daun Eceng Gondok Rp. 1500/Kg. 
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Lampiran 7. Perhitungan IOFC. 

Perlakuan Ulangan 

Pakan 
Perlakuan Konsumsi 

Produksi 
Telur 

Harga 
Telur IOFC 

(Rp/Kg) (Kg) (Butir) (Rp/butir) (Rp/ekor/hari) 
P0 1 2420 0,15 0,60 1000 237,00 

2 2420 0,15 0,54 1000 172,71 

 
3 2420 0,15 0,46 1000 101,29 
4 2420 0,15 0,38 1000 15,57 

Rata-rata 131,64 
Sd 95,19 

P1 1 2416 0,15 0,65 1000 287,60 
2 2416 0,15 0,66 1000 177,11 
3 2416 0,15 0,54 1000 79,97 
4 2416 0,15 0,49 1000 51,40 

Rata-rata 149,02 
Sd 

     
106,91 

       P2 1 2412 0,15 0,53 1000 166,77 

 
2 2412 0,15 0,50 1000 138,20 
3 2412 0,15 0,63 1000 266,77 

 
4 2412 0,15 0,59 1000 223,91 

Rata-rata 
     

198,91 
Sd 57,59 

P3 1 2408 0,15 0,57 1000 210,23 
2 2408 0,15 0,51 1000 153,09 

 
3 2408 0,15 0,68 1000 317,37 
4 2408 0,15 0,66 1000 295,94 

Rata-rata 244,16 
Sd 76,35 

P4 1 2404 0,15 0,42 1000 60,83 
2 2404 0,15 0,42 1000 60,83 
3 2404 0,15 0,45 1000 89,40 
4 2404 0,15 0,38 1000 17,97 

Rata-rata 57,26 
Sd 

     
29,45 
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Lampiran 8. Analisis statistik pengaruh penggunaan tepung daun eceng gondok 
terhadap  Income Over Feed Cost (Rp). 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata Sd 1 2 3 4 

P0 237,00 172,71 101,29 15,57 526,57 131,64 95,19 
P1 287,60 177,11 79,97 51,40 596,08 149,02 106,91 
P2 166,77 138,20 266,77 223,91 795,66 198,91 57,59 
P3 210,23 153,09 317,37 295,94 976,63 244,16 76,35 
P4 60,83 60,83 89,40 17,97 229,03 57,26 29,45 
        Jumlah 3123,97     

 

FK      = 
txr
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 =  487958,09 
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t
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j
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2  

  =  (237,002 + 287,602 + .... + 17,972) – 487958,09 
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  =  171531,47 
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Lanjutan lampiran 8. 

= 80021,06 

JKG   = JKT – JKP  

= 171531,47 – 80021,06 

= 91510,42 

 

KT Perlakuan = 
ndbPerlakua

nJKPerlakua
 

  = 
4

80021,06
 

  = 20005,26 

 

KT Galat = 
dbGalat

JKGalat
 

  = 
15

91510,40
 

  = 6100,69 

 

F hitung = 
KTGalat

nKTPerlakua
 

  = 
6100,69

20005,26
 

  = 3,28 
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Lanjutan lampiran 8. 

Analisis Ragam 

SK db JK KT 
F 

hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 80021,06 20005,26 3,15 3,06 4,89 

Galat 15 91510,42 6100,69 
Jumlah 19 176161,12         

Keterangan : F hitung > F 1% (P<0,05). Berarti tepung daun eceng gondok memberikan  pengaruh 
nyata terhadap Income Over Feed Cost (IOFC). 

 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s 
 
SE =     KT Galat 

              Ulangan  
 

  
        
       =     6100,69  
                 4 
 
      =   39,05 
 
JNT   = 3,014 3,15 3,25 3,312 
JND  = 117,71 123,41 126,92 129,35 

 
 

Perlakuan Rata – rata Notasi 

P4 57,26 A 
P0 131,64 A 
P1 149,02 A   
P2 198,91   B 
P3 244,16   B 
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