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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur unggul 
yang berasal dari daerah Modopuro Kecamatan Mojosari 
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Itik merupakan jenis 
unggas yang tahan terhadap penyakit, sehingga usaha 
peternakan itik memiliki beberapa keunggulan apabila 
dibandingkan dengan usaha peternakan ayam. Nilai jual telur 
itik lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam karena telur 
itik dijual dengan harga butiran. Itik memiliki produktivitas 
telur yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan apabila 
dipelihara secara intensif.  

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas telur itik 
adalah pakan, terutama pakan yang mengandung protein dan 
mineral yang cukup. Biaya produksi ternak itik yang paling 
tinggi adalah biaya pakan yakni (60-80%) dari seluruh 
komponen biaya produksi yang dikeluarkan. Pakan merupakan 
faktor penentu baik tidaknya kualitas telur itik, sehingga perlu 
adanya pakan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas 
telur itik Mojosari. Pakan tambahan ini biasanya memiliki 
kandungan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak dan 
sedapat mungkin dengan harga yang rendah untuk 
menghasilkan pertumbuhan atau produksi yang baik. 

Kulit manggis merupakan pakan tambahan yang 
digolongkan sebagai limbah yang kaya akan antioksidan, 
terutama antosianin, xanthone, tannin dan senyawa fenol. 
Tepung kulit manggis mengandung zat nutrisi antara lain 
karbohidrat 82,50%, air 5,87%, abu 2,17%, gula total 2,10%, 
protein 6,45% dan lemak 3,02%. Antosianin bermanfaat 
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sebagai pewarna alami maupun zat antioksida. Antosianin 
memiliki kemampuan sebagai antioksidan dan dapat 
mencegah penyakit neuronal, kardiovaskuler, kanker dan 
diabetes pada manusia (Dondy, 2012). Samsudin dan 
Khoiruddin (2008) menyatakan bahwa antosianin adalah 
pigmen yang bisa larut dalam air. Secara kimiawi antosianin 
bisa dikelompokkan ke dalam flavonoid dan fenolik. Zat 
tersebut bisa ditemukan di berbagai tanaman dan dapat 
memberikan warna terhadap bunga atau bagian tanaman lain 
dari mulai merah, biru sampai dengan ungu termasuk juga 
kuning dan tidak bewarna (seluruh warna kecuali warna hijau).  

 Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji lebih lanjut 
tentang penggunaan tepung  kulit manggis yang diberikan 
dalam pakan terhadap kualitas telur itik Mojosari.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan tepung kulit manggis 
yang diberikan pada pakan terhadap kualitas telur itik 
Mojosari yang meliputi berat telur, specific gravity, haugh unit 
dan indeks warna kuning telur. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh 
penggunaan tepung kulit manggis pada pakan terhadap 
kualitas telur itik Mojosari yang meliputi berat telur, specific 
gravity, haugh unit dan indeks warna kuning telur. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi 
bagi peternak tentang pengaruh penggunaan tepung kulit 
manggis terhadap kualitas telur itik Mojosari, sebagai 
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informasi bagi ilmu pengetahuan tentang pengaruh 
penggunaan tepung kulit manggis dalam pakan terhadap 
kualitas telur itik Mojosari serta sebagai zat aditif untuk ternak 
non ruminansia khususnya unggas 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Telur adalah salah satu bahan pangan hasil ternak 
memiliki kandungan gizi tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh 
manusia. Banyaknya nilai  nutrisi telur dipengaruhi oleh umur, 
bangsa, musim dan pakan unggas. Nilai gizi telur itik cukup 
baik jika dibandingankan dengan telur ayam, hal ini dapat 
dilihat dari kandungan protein dan lemak yang tinggi 
(Damayanti, 2008).  

Manggis merupakan salah satu buah favorit yang 
digemari oleh masyarakat Indonesia. Kulit buah manggis yang 
dibuang, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa besar 
sebagai bahan pangan fungsional. Kulit manggis dikategorikan 
sebagai limbah yang kaya akan antioksidan, terutama 
antosianin, xanthone, tannin dan asam fenolat (Nugroho, 
2012). Dondy (2012) menyatakan bahwa kulit buah manggis 
bermanfaat bagi kesehatan kerena mengandung antosianin, 
tanin, senyawa fenol/polifenol, epikatekin dan xanthone. 
Xanthone merupakan senyawa organik dan mempunyai 
banyak turunan di alam dan memiliki aktivitas antioksidan 
selain itu, kulit buah manggis mengandung vitamin B1, B2, B6 
dan C serta senyawa pektin, tanin dan resin. Junaidi (2009) 
menambahkan bahwa senyawa-senyawa lain dari kulit buah 
manggis ini diketahui dapat berperan untuk menurunkan kadar 
gula darah bahkan mencegah terjadinya komplikasi, seperti 
vitamin C (asam askorbat) yang dapat menurunkan kadar 
sorbitol (gula yang merusak saraf, mata, dan ginjal) dalam 
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tubuh, vitamin B (niasin) untuk membantu memperbaiki sel β 
pankreas dalam memproduksi insulin dan vitamin B6 yang 
dapat mencegah diabetes mellitus neuropathy (dengan gejala 
kesemutan, mati rasa, rasa sakit dan otot lemah) dan 
membantu magnesium masuk ke dalam sel. 

Dondy (2012) menyatakan bahwa tepung kulit manggis 
protein 6,45% dan lemak 3,02%. Menurut Argo dan 
Mangisah (2013) berat telur dipengaruhi oleh protein, lemak 
dan asam amino esensial yang terkandung dalam ransum. 
Tristiarti dan Mangisah (2013) menyatakan bahwa kualitas 
telur dapat dilihat dari indeks haugh, warna kuning telur, 
indeks kuning telur, indeks putih telur, berat kuning telur, 
berat putih telur dan berat telur.  

Lazuardi (2010) menyatakan bahwa kulit buah manggis 
yang mengandung pigmen antosianin sebelum dilakukan 
ekstraksi terlebih dahulu dilakukan pengeringan dan 
pengecilan ukurannya. Menurut Samsudin dan Khoiruddin 
(2008) anthosianin adalah pigmen yang bisa larut dalam air. 
Secara kimiawi antosianin bisa dikelompokkan ke dalam 
flavonoid dan fenolik. Zat tersebut berperan dalam pemberian 
warna terhadap bunga atau bagian tanaman lain dari mulai 
merah, biru, ungu dan kuning.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang penambahan tepung kulit 
manggis dalam pakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 
kualitas telur itik Mojosari. 

 
1.6 Hipotesis  

Penambahan tepung kulit manggis dalam pakan dapat 
meningkatkan kualitas telur itik Mojosari. 
 


