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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Data hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan 

tepung jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan (g/ekor), pertambahan bobot badan (g/ekor), 

konversi pakan, mortalitas (%) dan IOFC (Rp/ekor/42 hari) 

pada usia panen 42 hari dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Rataan konsumsi pakan (g/ekor), pertambahan bobot 

badan (g/ekor), konversi pakan, mortalitas (%) dan 

IOFC (Rp/ekor/42 hari) berdasarkan perlakuan. 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Konsumsi 

Pakan  

(g/ekor) 

3362 ± 

404 

3204 ± 

300 

3277 ± 

314 

3292 ± 

202 

3294 ± 

400 

Pertambahan 

Bobot 

Badan 

(g/ekor) 

888 ± 

69 

896 ± 

72 

890 ± 

134  

948  ± 

86  

997 ± 

78 

Konversi 

Pakan 

3,79 ± 

0,44 

3,58 ± 

0,37 

3,76 ± 

0,78 

3,48 ± 

0,28 

3,33 ± 

0,57 

Mortalitas 

(%) 
0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0  0 ± 0 

IOFC 

(Rp/ekor/42 

hari) 

13996 

± 1775 

13888 

± 1922 

12196 

± 3186 

12118 

± 2437 

12708 

± 4130 
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4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan dapat 

dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan pada Tabel 9 rataan 

konsumsi pakan diurutkan mulai dari yang terendah hingga 

yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P1 (3204 ± 300), P2 

(3277 ± 314), P4 (3294 ± 400), P0 (3362 ± 404) dan  P3 (3292 

± 202) g/ekor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dianalisa statistik menunjukkan bahwa pengaruh penggnaan 

tepung jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan itik Hibrida, namun secara  deskriptif 

perlakuan pada P1 yang terendah yakni 3204 ± 300 g/ekor dan 

konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan P3 yakni = 3292 ± 

202 g/ekor dengan penambahan 1,5 % jintan hitam. Dari 

rataan tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi pakan relatif 

sama. 

 Hasil penelitian P3 pemberian jintan hitam sebanyak 

1,5 %  menunjukkan konsumsi pakan yang tertinggi hal ini 

sesuai dengan penelitian  terdahulu yang di lakukan oleh Abu-

Dieyeh and Abu-Darwish (2008) konsumsi pakan tertinggi 

yaitu dengan persentase pemberian tepung jintan hitam 1,5 % 

pada ayam pedaging. Namun hai ini berbeda dengan hasil 

penelitian Talha et al. (2010) konsumsi pakan yang tertinggi 

dengan persentase pemberian 0 % di bandingkan dengan 

pemberian 1 dan 2 % jintan hitam dalam pakan ayam 

pedaging, ini di karenakan karena rasa pahit dari jintan hitam, 

sehingga menurunkan palatabilitas pakan. Perbedaan hasil ini 

di karenakan perbedaan umur biji jintan hitam yang di 

gunakan yang menyebabkan kandungan biji tersebut berbeda-

beda (Talha et al., 2010). 
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 Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

adalah kandungan zat makanan dan kecernaan pakan. Faktor 

penyebab yang menyebabkan penggunaan tepung jintan hitam 

(Nigella sativa) menghasilkan perbedaan pengaruh yang sama 

terhadap konsumsi pakan adalah kandungan zat makan 

(Energi) dalam pakan relatif sama antara pakan perlakuan 

dengan pakan lainnya. Pemberian jintan hitam dalam pakan 

penelitina tidak merubah kandungan dari zat makanan. 

Beberapa kandungan zat makanan yang perlu di perhatikan 

dalam pakan itik pedaging diantaranya adalah kandungan 

energi, protein, lemak vitamin dan mineral (Wahju, 2014). 

Kandungan zat makananan tersebut diperlukan pada masa 

pemeliharaan itik pedaging yang di bagi dari dua fase yaitu 

periode awal (fase starter) dan periode akhir (fase finisher) 

(NRC, 1994). 

 Pakan komersil sebagai pakan basal menyebabkan 

konsumsi pakan itik hibrida juga relatif sama, karena 

kandungan energi dalam pakan relatif sama, karena kandungan 

energi dalam pakan mempengaruhi jumlah konsumsi pakan. 

Kandungan gross energi  pakan  masing – masing pakan 

perlakuan untuk pakan starter adalah  3125 (Kkal/kg) dengan 

protein kasar sebesar 23,8 % dan finisher adalah 3015 

(Kkal/kg) dengan protein kasar sebesar 17,51 % , kandungan 

energi dan kandungan protein pada pakan tersebut suda sesuai 

dengan standart yang disarankan oleh NRC (1994) yang 

menyatakan bahwa itik pedaging  membutuhkan pakan dengan 

kandungan pakan  masing – masing pakan perlakuan untuk 

pakan starter adalah EM minimal  2900 (Kkal/kg) dengan 

protein kasar minimal sebesar 19 % dan finisher adalah EM 

minimal  2900 (Kkal/kg) dengan protein kasar sebesar 17 %.  

Peran zat makan tersebut di butuhkan sebagai sumber 
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kekuatan untuk hidup dan berproduksi (Tilman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1991). 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 

 Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot 

badan dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan pada Tabel 9 

rataan pertambahan bobot badan diurutkan mulai dari yang 

terendah hingga yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P0 

(888,4± 69,3), P2 (890 ± 134), P1 (896 ± 72),P3 (948  ± 86) 

dan P4 (997 ± 78) g/ekor. Berdasarkan hasil telah dianalisa 

statistik menunjukkan bahwa penambahan tepung jintan hitam 

(Nigella sativa) dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan 

itik Hibrida. Terlihat terjadi pertambahan bobot badan setiap 

perlakuannya kecuali pada perlakuan (P2) tetapi tetap lebih 

tinggi dari kontrol (P0). PBB ini sejalan dengan konsumsi 

pakan yang menunjukkan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ayam pedaging adalah faktor nutrisional (kandungan zat 

makan) dan pemberian aditif pakan (Wahju, 2014). 

Kandungan zat makanan pada masing – masing perlakuan 

sama antara perlakuan satu dan perlakuan lainyya serta semua 

itik Hibrida pada perlakuan mendapatkan manajemen yang 

sama. 

 Perlakuan P4 secara numerik memiliki nilai yang lebih 

baik di bandingkan dengan perlakuan lainya penambahan 

jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan sebanyak 2% 

mampu meningkatkan pertumbuhan bobot badan. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Mehdi, 

Majid, Abbasali, Gholamreza and Mohammad (2010) yang 
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menyatakan penambahan jintan hitam 2% dalam pakan 

mampu meningkatkan pertumbuhan bobot badan ayam 

pedaging. Kemungkinan yang menyebabkan terdapatnya 

jumlah pertambahan bobot badan itik Hibrida pada perlakuan 

ke P4 (2% jintan hitam) lebih tinggi dengan perlakuan yang 

lainnya adalah kandungan minyak atsiri yang terdapat pada 

jintan hitam. Minyak atsiri yang terkandung dalam jintan 

hitam berkasiat untuk mengatur keluarnya asam lambung agar 

tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus halus yang 

terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan (Darwis et al., 

1991). Glandula fundika adalah kelenjar lambung yang 

mengandung sel – sel khusus yaitu sel – sel body chief sebagai 

zimogen tidak aktif, yaitu pepsinogen yang di aktifkan menjadi 

pepsin oleh HCL (asam lambung) yang di regresi oleh sel –sel 

parietal. Pepsin memecah protein menjadi asam amino. Pepsin 

juga menimbulkan efek autokatalitik yaitu sejumlah kecil 

pepsin dapat mengaktifakn pepsinogen yang masih tersia, 

yang berarti juga semakin banyak pepsin yang terbentuk 

sehingga menyebabkan pemecaan protein yang semakin baik ( 

Harper, Rodwell and Mayer., 1980). Pemecahan protein yang 

semakin baik akan menyebabkan metabolisme protein dalam 

tubuh semakin baik yang akan berpengaruh juga terhadap 

pertumbuhan bobot badan. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

 Pengaruh perlakuan terhadap konversi dapat dilihat 

pada Tabel 9. Berdasarkan pada Tabel 9 rataan konversi pakan 

diurutkan mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi 

yaitu pada perlakuan P4 (3,33 ± 0,57), P1 (3,58 ± 0,37), P3 

(3,70 ± 0,36), P2 (3,76 ± 0,78) dan P0 (3,79 ± 0,44). 

Berdasarkan hasil telah dianalisa statistik menunjukkan bahwa 
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penambahan tepung jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konversi pakan itik Hibrida. Hal ini karean konsumsi 

pakan pada setiap perlakuan hampir sama sehingga 

pertumbuhan bobot badan relatif sama. 

 Angka konversi yang semakin kecil meninjukkan 

bahwa pakan yang digunakan semakin efisien, begitu juga 

sebaliknya. Perlakuan P4 (3,33 ± 0,57) secara numerik 

memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 

lainya, penambahan jintah hitan (Nigella sativa) sebesar 2% 

dalam pakan mampu menurunkan angka koversi pakan. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Mehdi 

et al. (2010) bahwa pemberian 2% jintan hitan (Nigella sativa) 

pada broiler mampu menurunkan angka konversi pakan. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil pengamatan Guller et al. 

(2005) pemberian 1% jintan hitan (Nigella sativa) pada broiler 

mampu menurunkan anka konversi pakan. 

 Kemampuan jintan hitam (Nigella sativa) dalam hal 

konversi pakan, dikarenakan adanya kandungan minyak atsiri 

di dalamnya. Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung 

agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan menyebabkan isi 

lambung tidak terlalu asam. Pengaturan sekresi HCL dan 

pepsin yang semakin lancar akan menyebabkan pencernaan 

dan penyerapan zat-zat makanan semakin lancar, dengan 

demikian akan menyebabkan peningkatan kekosongan pada 

lambung yang akan berpengaruh pada konsumsi dan 

pertumbuhan sehingga juga berpengaruh atas angka konversi 

pakan. 
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4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak 

adanya angka mortalitas dalam penambahan tepung jintan 

hitam (Nigella sativa) dalam pakan itik hibrida. Hal ini di 

karenakan karena jintan hitam (Nigella sativa) pada itik 

hibrida berpengaruh sebagai suplemen bagi itik hibrida. 

Dampak positif dari suplementasi tepung jintan hitam (Nigella 

sativa) memberikan efek antimikroba terhadap bakteri 

patogen, jamur dan parasit dalam sistem pencernaan (Gilaini et 

al., 2004). 

 Penelitian yang berbeda telah melaporkan bahwa 

jintan hitam (Nigella sativa) memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap Streptococcus mutans, Micrococcus pyogenes var 

aureus, Shigella dysentriae, Shigella sonnei, Vibrio colerae, 

Escherenchia coli,Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus suptitus, Staphylococcus lutea dan 

Shigella flrxneri (Namba, Tsunezuka, Saito, Kakiuchi, Hattori, 

Dissanayake and Pilapitiya, 1985; Kapoor , 1990; Ferdous, 

Islam, Ahsan, Hasan and Ahmad, 1992; Sokmen, Jones and 

Erturk, 1999; El-Kamali, Ahmad, Mohammad, Yahia, El-

Tayeb and Ali, 1998; Chowdhury, Islam, Rashid and Ferdous, 

1998). Jintan hitam (Nigella sativa) juga menunjukkan 

aktivitas anthelmintik yang berfungsi mengurangi cacing 

dalam lumen usus (Agarwal Kharya and Shrivastava, 1979). 

Minyak esensial dalam jintan hitam menunjukkan aktivitas 

anti jamur terhadap spesies Aspergilus dan Curvularia lunata  

serta terhadap ragi patogen Candida albicans (Agarwal et al., 

1979; Hanafy dan Hatem, 1991). 

 Pengendalian mikro flora usus dapat berpengaruh 

positif terhadap kinerja itik Hibrida. Selain itu kandungan aktif 

dalam jintan hitam yaitu thymoquinone yang memiliki fungsi 
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hepatoprotektitif efek. Pemberian jintan hitam 0,5 %, 1 %, 1,5 

%, 2 % memiliki efek positif dari semua gabungan dari semua 

bahan aktif yang bertindak dengan cara yang positif. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hernandez, Madrid, Garcia, 

Orengo and Megias (2004) melaporkan bahwa suplementasi 

minyak esensial memberikan pengaruh positif  terhadap 

kecernaan pakan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ramakrishna, Platel and Srinivasan ( 2003) melaporkan bahwa 

efek dari lipase dan amilase meningkat dengan adanya 

suplementasi minyak esensial. Jang, Ko, Yang, Ha, Kim, 

Kang, Yoo1, Nam1, Kim and Lee (2004) melaporkan bahwa 

suplementasi minyak atsiri meningkat trypsin dan aktivitas 

amilase pankreas. Penelitian yang dilakukan oleh Jamroz dan 

Kamel ( 2002) mereka mengamati bahwa suplementasi 

minyak esensial meningkatkan pencernaan protein , selulosa 

dan lemak. 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC) 

 Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu 

cara untuk menghitung efisiensi ekonomis dari suatu usaha 

peternakan, yaitu dihitung berdasarkan pendapatan dari 

penjualan ternak dikurangi biaya pakan yang dihabiskan untuk 

menghasilkan bobot badan tersebut (Dwiyanto dan Prijono, 

2007). Rata-rata IOFC pada Tabel 9, dari terendah sampai 

tertinggi yaitu pda perlakuan P3 (11588 ± 1820), P2 (12196 ± 

3186), P4 (12708 ± 4130), P1 (13888 ± 1922) dan P0 (13996 ± 

1775) Rp/ekor. Berdasarkan hasil yang telah dianalisa statistik 

menunjukkan bahwa penambahan tepung jintan hitam (Nigella 

sativa) dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap IOFC  
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 Faktor penyebab yang mempengaruhi IOFC adalah 

harga pakan, konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan dan mortalitas (Amri, 2007). Pemberian 

tepung jintan hitam (Nigella sativa) pada penelitian ini tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan sehingga 

memberikan hasil yang sama pula terhadap IOFC. Secara 

deskriptif jumlah IOFC yang tertinggi yaitu pada perlakuan P0 

(0 % jintan hitam) 13996 ± 1775 dan terendah pada perlakuan 

P3 (1,5 % jintan hitam). Perlakuan P0 mempunyai jumlah 

IOFC tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, hal ini 

diduga disebabkan oleh konsumsi pakan P0 (0 % jintan hitam) 

yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan P3 (1,5 % 

jintan hitam) dan P0 tidak adanya penambahan jintan hitam 

sehingga harga pakan lebih murah dari pada harga pakan pada 

setiap perlakuan yang di tambahkan degan jintan hitam. 
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