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ABSTRACT 

The study was to determine the effect of 

blackcumin (Nigella sativa) meal onactivity 

enzymesprotease, lipase and amylase of digesta hybrid 

ducks. The material used in this study were 100 Day 

Old Duck(DOD) hybrida ducks. The method used was 

filed experimental with completely randomized 

design( CRD) with5 treatments and 4 replications. The 

treatmentin this study was the basal feed without the 

addition of black cuminmeal(P0); basalfeed+ 0,5% of 

blackcuminmeal  (P1); basalfeed+ 1%blackcuminmeal 

(P2); basalfeed+1,5%blackcuminmeal(P3) and 

basalfeed+ 2%blackcuminmeal(P4). The variables 

observed were activityenzy mesprotease, lipase 

andamylase in digesta ducks. The data was analyzed 
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by analysis of covariance (ANCOVA) which was 

diference by the Duncan’s testfor any significant 

result. The results showedthis research thatthe 

blackcumin(Nigella sativa) meal inthe feed did 

notgive asignificant effect (P>0.05) on the activity 

ofthe enzyme, lipase and amylasein the small intestine 

of ducks. The activity of enzymes (protease, amylase 

and lipase) best duck intestine digesta concluded that 

in ducks feed with P4 treatment (basal feed + 2% 

black cumin meal) were 58.06±3.60 U/g; 

90.25±7.19U/g and 79.81±4.76 U/g, respectively It 

can be contained pure black cumin meal (Nigella 

sativa) int he feed to impove the productivity of 

ducks. 

 

Keywords : black cumin (Nigella sativa) meal, 

activity enzymesand hibrid duck 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada 13 Januari – 13 

Maret 2014 di peternakan rakyat milik bapak Hadi 

yang berlokasi di Desa Precet Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. Bahan pakan periode starter 

dianalisis proksimat di laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya dan bahan pakan periode finisher dianalisis 

di laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. Analisi sakti fitas enzim dilaksanakan di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan jintan hitam (Nigella sativa) 

dalam pakan terhadap aktivitas enzim (protease, 

amylase dan lipase) digesta usus halus pada itik 
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hibrida jantan. Manfaat dari penelitian ini adalah 

memberikan informasi kepada masyarakat akan 

pengaruh penggunaan jintan hitam dalam memenuhi 

permintaan konsumen akan keamanan dan kualitas 

pangan dari itik hibrida. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 100 ekor Day Old Duck (DOD) itik hibrida 

jantan yang dipelihara selama 42 hari. Metode yang 

digunakan adalah percobaan atau eksperimental 

dengan jenis rancangan percobaan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuandan 4 ulangan. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah pakan basal 

tanpa penambahan tepung jintan hitam (P0); pakan 

basal + 0,5% tepung jintan hitam (P1); pakan basal + 

1% tepung jintan hitam (P2); pakan basal + 1,5% 

tepung jintan hitam (P3) danpakan basal + 2% tepung 

jintan hitam (P4). Variabel yang diamati adalah 

aktivitas enzim amilase, protease dan lipase pada usus 

halus itik. Data dianalisis dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) Jika terdapat perbedaan antar 

perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan tepung jintan hitam (Nigella sativa) pada 

pakan itik tidak memberikan pengaruh (P>0,05) 

terhad apaktivitas enzim, lipase dan amilase pada usus 

halus itik. Aktivitas enzim (protease, amylase dan 

lipase) digesta usus halus itik terbaik terdapat pada itik 

yang diberi pakan dengan penambahan jintan hitam 
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sebesar 2% dengan nilai masing-masing sebesar 

58,06±3,6 U/g; 90,25±7,19 U/g dan 79,81±4,76U/g. 

Disarankan dilakukan penelitian tentang penambahan 

tepung jintan hitam (Nigella sativa) yang optimal 

untuk peningkatan produktivitas itik hibrida. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging unggas adalah salah satu jenis produk 

peternakan yang cukup disukai oleh konsumen. Harga yang 

relatif terjangkau membuat konsumen lebih memilih 

produk dari ternak unggas dibandingkan ternak ruminansia. 

Bagi peternak, memelihara ternak unggas memiliki 

beberapa kelebihan di antaranya adalah pemeliharaan yang 

singkat, pertumbuhan yang cepat dan dapat berkembang 

biak dengan cepat pula. Hal inilah yang menjadi salah satu 

alasan berkembangnya usaha peternakan unggas di 

Indonesia. Berdasarkan data statistik Ditjen Peternakan 

(2012), ketersediaan daging secara nasional pada tahun 

2012 sebesar 2.468.700 ton. Jumlah ketersediaan tersebut, 

1.642.800 ton berasal dari ternak unggas (broiler, ayam ras 

petelur, ayam buras dan itik). Ketersediaan daging unggas, 

1.613.600 ton (65,36%) berasal dari daging broiler, 

sedangkan daging dari itik menyumbang 29.180 ton 

(1,18% dari total daging). Produksi daging itik pada tahun 

2011 sebanyak 25.999 ton dan telah meningkat menjadi 

29.180 ton pada tahun 2012.  

Pakan dalam usaha peternakan memiliki peranan 

penting yang perlu mendapat perhatian. Karena itu masalah 

ketersediaan pakan ternak sangat terkait dengan 

pengembangan usaha peternakan. Menunjang hal tersebut 

diperlukan bahan pakan yang berkualitas sehingga mampu 

meningkatkan produksi peternak. Pada kenyataannya pakan 

komersial yang berkualitas sangat tergantung pada harga 

bahan baku sebagian impor dan rawan mengalami kenaikan 
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harga. Karena itu dibutuhkan langkah alternatif untuk 

menekan biaya pakan namun tetap mempertahankan 

kualitas bahan pakan dan produksi penampilan ternak tetap 

tinggi. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ternak adalah dengan 

tetap mempertahankan kualitas dan  kuantitas pakan dan 

menambahkan feed additives dalam pakan. Feed additives 

adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang 

ditambahkan pada pakan dengan jumlah yang sedikit dan 

bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efisiensi pakan. Perlakuan pertambahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan inovasi bagi peternak 

sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap 

perbaikan penampilan produksi ternak (Sjofjan, 2003). 

Nigella sativa atau yang dikenal dengan nama 

jintan hitam adalah tanaman herbal yang berasal dari 

daerah di sekitar laut mediterania (Rouhou et al. 2007). Biji 

dan minyak dari jintan hitam memiliki khasiat sebagai 

antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antimikroba dan 

antineoplasma. Beberapa laporan penelitian juga 

menyebutkan bahwa jintan hitam juga efektif untuk 

pencegahan penyakit asma. Jintan hitam sudah digunakan 

sebagai obat herbal sejak ribuan tahun yang lalu. 

Masyarakat pada daerah timur tengah dan beberapa negara 

lain di Asia barat menggunakan jintan hitam sebagai obat 

untuk mengobati penyakit. Jintan hitam juga digunakan 

sebagai bahan tambahan makanan (Salama, 2010). Saat ini 

jintan hitam sudah banyak ditemukan di pasaran baik 

dalam bentuk bubuk dalam kapsul dan minyak, potensi 

jintan hitam yang banyak maka perlu diadakan kajian untuk 
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mendapatkan informasi ilmiah tentang manfaat jintan hitam 

terutama pada ternak unggas khususnya itik guna 

meningkatkan produktivitasnya. 

Jintan hitam dalam bentuk tepung dapat digunakan 

untuk mengoptimalkan kerja organ pencernaan pada 

unggas karena jintan hitam mengandung senyawa minyak 

atsiri yang mempunyai kegunaan sebagai antioksidan. 

Fungsi jintan hitam dalam meningkatkan kerja organ 

pencernaan unggas adalah merangsang dinding kantong 

empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang 

keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim 

amilase, lipase, dan protease yang berguna untuk 

meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, 

lemak, dan protein. Samping itu, minyak atsiri yang 

dikandung dapat mempercepat pengosongan isi lambung. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 

dirancang untuk mengetahui pengaruh pemberian jintan 

hitam dalam ransum itik terhadap terhadap aktivitas enzim 

(protease, amilase dan lipase) digesta usus halus itik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan jintan hitam (Nigella 

sativa) dalam pakan terhadap aktivitas enzim (protease, 

amilase dan lipase) digesta usus halus itik hibrida. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penambahan jintan hitam (Nigella sativa) dalam 

pakan terhadap aktivitas enzim (protease, amilase dan 

lipase) digesta usus halus itik hibrida. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sebagai bahan informasi bagi peternak dan kajian ilmiah 

tentang pengaruh penggunaan jintan hitam (Nigella sativa) 

dalam pakan terhadap aktivitas enzim (protease, amilase 

dan lipase) digesta usus halus itikhibrida. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan selain bibit dan manajemen. 

Penyediaan pakan yang memadai dalam arti cukup jumlah 

dan kandungan zat makanannya dalam peternakan unggas 

sangat menunjang keberhasilan untuk itu biaya pakan perlu 

mendapat perhatian lebih. Perhatian tersebut dilakukan 

dengan adanya peningkatan produksi ternak melalui 

perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

efisien penggunaan pakan pada itik adalah dengan 

penambahan feed additive dalam pakan. 

Jinten hitam (Nigella sativa) mengandung senyawa 

aktif minyak atsiriberpotensi untuk dijadikan sebagai feed 

additives dalam pakan ternak dan dapat diperoleh dengan 

harga yang murah. Penelitian yang dilakukan oleh Al-

Beitawi and Ghousein (2008) menunjukanbahwa 

pemberian jintan dapat meningkatkan berat hidup, 

pertambahan berat badan dankonsumsi pakan. Jintan dapat 

meningkatkan metabolisme sehingga terjadi 

peningkatanproduktifitas. Jintan dapat meningkatkan 

konsentrasi tiroksin sehingga dapat meningkatkan 

metabolisme. Pemberian jintan mengakibatkan tidak 

terjadinya penurunan metabolisme sehingga tidak ada 
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penurunan aktifitas makan dan minum dan pertumbuhan 

bisa berlangsung dengan baik dan meningkatkan 

produktivitas ayam. 

Kandungan kimia jintan hitam adalah minyak atsiri, 

melantin (saponin), nigelin (zat pahit), zat samak, nigelon, 

tymoquinone, minyak atsiri yang berwarna kuning (0,5-

1,6%), minyak campuran (35,6- 41,6%), protein (22,7%), 

asam amino, gula reduksi, alkaloid, asam organik, tanin, 

resin, glukosida, toksik, metarbin, serat, mineral, vitamin, 

thiamin, niasin, piridoksin, asam folat. Berdasarkan 

kandungan kimia jintan dan kunyit, terdapat banyak 

kemiripan komposisi, kunyit sebagai aditif pakan 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas enzim amilase, 

protease dan lipase ayam pedaging. Minyak atsiri dalam 

kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 

adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas 

yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang 

berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan 

seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu 

minyak atsiri yang dikandung kunyit dapat mempercepat 

pengosongan isi lambung (Frandson, 1992). 

Jintan hitam diduga dapat membantu proses 

metabolisme enzimatis pada tubuh ayam karena ada 

kandungan senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri. 

Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak 

berlebihan dan tidak kekurangan menyebabkan isi lambung 

tidak terlalu asam serta mengurangi pekerjaan usus yang 

terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan. Jintan 

hitam dimanfaatkan dalam pakan broiler karena dapat 

meningkatkan kerja organ pencernaan, merangsang 
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keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim 

amilase, lipase dan protease. Kandungan zat aktif yang 

dimiliki oleh jintan hitam diantaranya  adalah minyak atsiri 

yang berfungsi sebagai kalagoga (dapat meningkatkan 

sekresi cairan empedu). Berdasarkan pertimbangan diatas, 

maka dilakukan penelitian tentang penggunaan jintan hitam 

(Nigella sativa) dalam pakan terhadap aktivitas enzim 

(protease, amilase dan lipase) digesta usus halus itik agar 

diperoleh produksi yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kebutuhan protein hewani dan peningkatan produksi 

Itik pedaging 

Pakan 

Jintan hitam (Nigella sativa) 

Feed additive 

Minyak atsiri 

Aktivitas enzim usus halus 

alami Non alami/ sinstesis 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan jintan hitam (Nigella sativa) dalam 

pakan dapat meningkatkan aktivitas enzim (protease, 

amilase dan lipase) digesta usus halusitik hibrida. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jintan Hitam (Nigella sativa) 

Nigella sativa merupakan tanaman herbal tahunan. 

Tanaman ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu 

sebagai bumbu dan pengawet makanan. Tanaman ini 

biasanya tumbuh di Eropa, Timur Tengah dan Asia Barat. 

Jintan hitam tumbuh pada keadaan tanah semi arid. Bunga 

jintan hitam berwarna kebiru-biruan dengan variasi jumlah 

kelopak (Gambar 1). Bunga jintan hitam juga ditandai 

dengan adanya nektar. Biji jintan hitam berukuran kecil 

dengan berat antara 1-5 mg berwarna abu-abu gelap atau 

hitam dengan permukaan kulit yang berkerut (Antuono, 

Alessandro and Antonio, 2002).  

Tanaman obat adalah tanaman yang penggunaan 

utamanya untuk keperluan obat-obatan, dalam hal ini obat 

tradisional yang khasiatnya secara phytoterapi juga masih 

harus diteliti. Sebagian besar tanaman mengandung ratusan 

jenis khasiat, baik yang telah diketahui jenis dan khasiatnya 

ataupun yang belum diketahui jenis dan khasiatnya. 

Senyawa kimia merupakan salah satu bahan dasar dalam 

pembuatan obat dari berbagai hasil pengkajian 

menunjukkan bahwa tanaman daerah tropis mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai 

obat (Raharja dan Tan, 2007) 

Nigella sativa di Indonesia dikenal sebagai jintan 

hitam. Sedangkan di Arab Saudi Nigella sativa dikenal 

dengan nama Al-Habbah Al Sawda, Habbet El- Baraka, 

Kamoun Aswad, Schuniz dan Khodria. Di Pakistan India, 

dan Sri Lanka dikenal sebagai Kalvanji, Kalunji, Azmut, 
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Gurat, Aof dan Aosetta. Dalam bahasa Inggris tanaman ini 

dikenal dengan nama black seed, black cumin, black 

caraway, cinnamon flower, nutmeg flower dan love-in-a-

mist (Salama, 2010).  

Klasifikasi ilmiah jintan hitam (USDA, 2011) adalah 

sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Ranunculales  

Famili   : Ranunculaceae  

Genus   : Nigella L.  

Spesies  : Nigella sativa L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bunga dan Biji Jintan Hitam (USDA, 2011) 

Kandungan asam lemak dari minyak jintan hitam 

didominasi oleh asam linoleat, asam oleat, dan asam 

palmitoleat. Perbandingan antara asam linoleat dan asam 

oleat lebih besar dari 2:1. Perbandingan antara asam 

linoleat dan asam oleat pada minyak jagung dan minyak 

kedelai dilaporkan juga memiliki perbandingan yang lebih 

besar dari 2:1 (Rouhou, et al.,2007). 
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Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh El-

Dakhakhny et al. (2002) Nigella sativa memiliki khasiat, 

antara lain:  

1. Anti bakteri, karena kandungan minyak atsiri dan 

volatil pada Nigella sativa efektif melawan bakteri 

seperti Vibrio cholera dan Shigella sp.  

2. Anti radang, Minyak jintan hitamberguna untuk 

mengurangi efek radang sendi. Turunan dari fixed oil, 

jintan hitamyaitu thymoquinone merupakan agen anti 

peradangan.Thymoquinonejuga menunjukkan aktivitas 

antioksidan didalam sel. 

3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, kandungan etanol 

didalam biji jintan hitam dapat meningkatkan jumlah 

sel limfosit dan monosit.  

Jintan hitam diketahui memiliki berbagai macam 

khasiat antara lain anti bakteri, anti jamur, anti kanker, 

antioksidan, antiparasit, analgesik, anti koagulan dan juga 

agen hipoglikemik (Salama, 2010). Menurut Al-Beitawi 

dan Ghousein (2008), pemberian jintan hitam pada ayam 

broiler dapat meningkatkan berat hidup, pertambahan berat 

badan, dan konsumsi pakanmenguji kemampuan  

 

2.2 Itik 

Itik merupakan salah satu jenis unggas air yang 

termasuk dalam kelas Aves, ordo Anserformes, famili 

Anatidae dan genus Anas. Ciri fisik yang dimiliki oleh itik 

lokal (Anas platyrhynchos) adalah bentuk tubuh yang 

langsing dengan langkah tegap,tinggi tubuh berkisar antara 

45-50 cm dan digambarkan sebagai bentuk botol anggur, 

tubuh kecil dengan bobot tubuh dewasa rata-rata 1.200 g 
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untuk betina dan 1.400 g untuk jantan, warna bulu totol-

totol coklat dengan paruh dan kaki hitam (Rose, 1997). 

Itik hibrida merupakan itik silangan dari itik Peking 

dan itik Mojosari. Itik pedaging adalah itik yang mampu 

tumbuh cepat dan dapat mengubah pakan secara efisien 

menjadi daging yang bernilai gizi tinggi.ternak itik di 

Indonesia terutama ditujukan untuk produksi telur. Hal ini 

cukup beralasan karena selain kemampuan produksi yang 

cukup tinggi, harga telurjuga relatif tinggi. Itik pedaging 

merupakan ternak unggas penghasil daging yang sangat 

potensial di samping ayam. Kelebihan ternak ini adalah 

lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam 

ras sehingga pemeliharaannya mudah dan tidak banyak 

mengandung resiko. Daging itik merupakan sumber protein 

yang bermutu tinggi dan itik mampu berproduksi dengan 

baik. Oleh karena itu pengembangannya diarahkan kepada 

produksi yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi 

permintaan konsumen (Ali dan Febrianti, 2009). 

Itik Mojosari memiliki bentuk tubuh seperti botol 

dan berjalan tegak serta ukuran tubuh relatif kecil. Warna 

bulu itik jantan maupun betina tidak berbeda, yaitu 

berwarna kemerah-merahan dengan variasi coklat, hitam 

dan putih, warna paruh dan kaki itik jantan lebih hitam 

daripada itik betina (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). 

Itik petelur jantan yang tidak dipakai sebagai bibit 

berpotensi untuk dijadikan sumber daging. Hasil penelitian 

Bintang et al. (1999) pada itik jantan yang diberi pakan 

bungkil inti sawit yang difermentasi maupun tidak 

difermentasi pada level0%, 5%, 10% dan 15% sampai itik 

umur delapan minggu, menghasilkan itik dengan bobot 

badan akhir antara 1.081,64-1.140,63 gram, dengan 
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persentase karkas antara 68,50%-76,76%. Anggraeni 

(1999) menyarankan agar itik pedaging baik dipotong tidak 

lebih dari umur 12 minggu, agar diperoleh daging itik yang 

bertekstur empuk. 

Bila dibandingkan dengan unggas lain itik memiliki 

toleransi terhadap penyakit yang lebih baik terutama tetelo 

atau ND (Newcastle disease) serta infeksi kelenjar bursa 

fabrisius (gumboro) sehingga tidak begitu memerlukan 

vaksin dalam pemeliharaan. Potensi lain dari itik adalah 

kemampuannya mencerna serat kasar yang cukup tinggi. 

Sebagian besar serat kasarakan dicerna di dalam sekum, 

yaitu sekum itik berkembang lebih besar dibanding unggas 

lain. 

 

2.3 Aktivitas Enzim  

 Enzim adalah katalis hayati. Katalis, walaupun 

dalam jumlah yang amat sedikit, mempunyai kemampuan 

unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi 

tanpa perubahan struktur enzim. Enzim adalah suatu 

protein yang bertindak sebagai katalisator reaksi biologis, 

dan digunakan dalam proses pengolahan berbagai industri, 

baik industri pangan sepertipembuatan keju dan sari buah 

maupun bukan pangan seperti detergen, penyamakan kulit 

dan lain sebagainya. Enzim banyak digunakan dalam 

aplikasi komersial yaitu sebagai biokatalisator, bekerja 

secara spesifik dan sangat efisien. Enzim dapat dihasilkan 

dari semua sel hidup antara lain tanaman, hewan dan 

mikroba, namun yang banyak digunakan saat ini dan lebih 

menguntungkan adalah penggunaan enzim dari mikroba 

(Pelczar and Chan, 2006). 
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Enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai 

biokatalis dan berfungsi untuk mengkatalisis reaksi-reaksi 

metabolisme yang berlangsung pada mahkluk hidup. 

Fungsi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungannya seperti 

temperatur, keasaman (pH), konsentrasi substrat, 

konsentrasi enzim dan aktivator. Pada kondisi optimum, 

laju reaksi enzimatik akan bekerja secara optimum 

sehingga diperoleh produk yang lebih banyak. Laju reaksi 

enzimatik akan bertambah dengan bertambahnya 

konsentrasi enzim, akan tetapi laju reaksi dapat mencapai 

konstan bila jumlah substrat bertambah terus sampai 

melewati batas kemampuan enzim (Mappiratu dan 

Nurhaeni, 2009).  

 Enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan 

menurunkan energi aktivasinya. Enzim tersebut akan 

bergabung sementara dengan reaktan sehingga mencapai 

keadaan transisi dengan energi aktivasi yang lebih rendah 

daripada energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai 

keadaan transisi tanpa bantuan katalisator atau enzim. Jenis 

Enzim dan aktivitas enzim, di antaranya sebagai berikut 

(Anonimus, 2008): 

1. Aktifitas enzim Hidrolase 

Hidrolase adalah enzim yang memerlukan bantuan air 

dalam proses menguraikan zat. Enzim ini bisa 

dikelompokan menjadi beberapa jenis. 

a. Karbohidrase adalah enzim yang menguraikan 

karbohidrat, misalnya : 

 Enzim amilase yang menguraikan amilum 

menjadi maltose 

 Enzim maltase yang menguraikan maltose 

menjadi glukosa 
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 Enzim ukrase yang mengubah sukrosa 

menjadi fruktosa 

 Enzim laktase yang mengubah glukosa 

menjadi galaktosa 

 Enzim selulase yang menguraikan selulosa 

menjadi selobiosa 

 Enzim pektinase yang menguraikan pektin 

menjadi asam pektin 

b. Esterase adalah golonan enzim yang berfungsi 

memecah ester. 

 Enzim lipase yang menguraikan lemak 

menjadi asam lemak. 

 Enzim fosfatase yang menguraikan ester 

menjadi asam fosfat 

c. Protease adalah enzim yang berfungsi menguraikan 

protein, misalnya : 

 Enzim peptidase yang menguraikan peptida 

menjadi asam amino 

 Enzim gelatinase yang berfungsi 

menguraikan gelatin 

 Enzim renin yang berfungsi menguraikan 

kasein susu. 

2. Oksidase dan reduktase 

Oksidase dan reduktase adalah enzim yang berperan 

aktif membantu proses oksidase dan reduksi. Enzim 

ini bisa dikelompokan menjadi dua. Dehidrogenase 

adalah enzim yang mengubah zat-zat organik menjadi 

oksidasi. Katalase adalah enzim yang menguraikan 

hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. 
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3.  Desmolase 

 Desmolase adalah enzim yang memutuskan ikatan C-

C, C-N dan dapat dikelompokan menjadi dua. 

Karboksilase adalah enzim yang mengubah asam 

piruyat menjadi asetaldehida. Transaminase adalah 

enzim yang mengubah amine menjadi asam amin. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim 

1.   Konsentrasi substrat; apabila kadar enzim 

berlebihan maka penambahan kadar substrat akan 

mempercepat kerja enzim. Tetap apabila kadar 

enzim tidak berlebihan penambahan konsentrasi 

substrat tidak menambah kecepatan reaksi bahkan 

kecepatan ini dapat berkurang oleh karena adanya 

kompetisi dari substrat yang berlebihan itu 

terhadap bagian yang aktif enzim 

2.   Konsentrasi enzim; pada umumnya penambahan 

konsentrasi enzim pada suatu substrat yang 

berlebihan menghasilkan penambahan kecepatan 

reaksi secara garis lurus 

3.  Inhibitor; beberapa senyawa akan berkompetisi 

dengan substrat dalam mendapatkan bagian-bagian 

aktif dari enzim sehingga menghalangi tejadinya 

senyawa kompleks sehingga menyebabkan 

kecepatan reaksi berkurang 

4.  Suhu; Setiap kenaikan suhu 10 °C, 

maka kecepatan reaksinya menjadi dua kali lipat 

dengan batas suhu yang wajar sehingga 

mempengaruhi aktivitas enzim. Panas yang 

dihasilkan karena adanya kenaikan suhu mampu 

mempercepat reaksi dan menyebabkan kecepatan 

http://www.anneahira.com/mengukur-kecepatan-speedy.htm
http://www.anneahira.com/panas.htm
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molekul meningkat, hasilnya yaitu frekuensi serta 

daya tumbukan molekuler juga ikut meningkat 

sehingga mempengaruhi aktivitas enzim. Kenaikan 

suhu dalam batas yang tidak normal 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

enzim (denaturasi). 

5.  Konsentrasi ion hidrogen, pH; kebanyakan enzim yang 

terdapat pada saluran pencernaan ayam paling aktif 

pada pH 6-7 yaitu pH yang sama dalam sel atau 

daah tetapi beberapa enzim ekstraseluler 

mempunyai pH yang optimum dalam lingkungan 

asam maupun basa (Winarno, 1999). 

 Mappiratu dan Nurhaeni (2009) menjelaskan 

bahwa keadaan transisi dan berubah menjadi produk, 

substrat memerlukan tenaga yang sangat besar. Tanpa 

campur tangan enzim maka proses tersebut memakan 

waktu yang sangat lama. Enzim menangkap substrat dan 

menekan energi aktivasi sehingga mempercepat reaksi 

kimia dalam sel. Aktivitas enzim akan 

menciptakan lingkungan dengan transisi terstabilisasi, 

terdistribusi muatan berlawanan, membentuk lintasan 

alternatif dan menggiring substrat yang tepat untuk 

bereaksi. Pencapaian aktivitas enzim yang optimal 

tergantung dari beberapa enzim, enzim bekerja sendiri dan 

sebagian lagi memerlukan komponen tambahan berupa 

molekul nonprotein yang disebut kofaktor. Bentuk kofaktor 

bisa berupa gugus prostetik yang mengikat kuat atau 

berupa koenzim melepaskan diri saat reaksi kimia terjadi. 

Satu detik pada saat melakukan reaksi akan terjadi sampai 

jutaan kali supaya bisa menjalankan fungsinya 

dengan baik. Reaksi tersebut dipengaruhi oleh temperatur, 

http://www.anneahira.com/celana-adidas.htm
http://www.anneahira.com/cara-membangkitkan-tenaga-dalam.htm
http://www.anneahira.com/perubahan-fisika-dan-kimia.htm
http://www.anneahira.com/pengaruh-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar.htm
http://www.anneahira.com/pengobatan-alternatif-gagal-ginjal.htm
http://www.anneahira.com/enzim-pencernaan.htm
http://www.anneahira.com/komponen-elektronika.htm
http://www.anneahira.com/akhlak-yang-baik.htm
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asam basa, kadar garam dan inhibitor, yaitu senyawa 

kompetitif yang menghalangi pengikatan substrat oleh 

enzim.  

Aktivitas enzim di dalam tubuh 

makhluk hidup dikontrol sel dengan cara sebagai berikut 

(Poedjiadi, Anna dan Supriyanti, 2006) : 

 Aktivitas enzim berupa produksi enzim dikontrol 

berkaitan dengan respon sel terhadap lingkungan, 

dengan cara transkripsi dan translasi gen enzim 

dan bentuk regulasinya disebut induksi atau inhibisi. 

Penggunaan penisilin sebagai antibiotik, enzim beta-

laktamase menginduksi hidrolis cincin beta-laktam 

pada penisilin dan membuat bakteri resistan terhadap 

penisilin.Membuat lintasan metabolisme beragan 

dalam kompartemen sel yang berbeda bisa 

mengkompartemenkan enzim. Misalnya, lintasan 

majemuk pada sitosol, retikulum endoplasma dan 

aparat golgi serta sekelompok enzim lainnya dalam 

mensintesis asam lemak.Inhibitor dan aktivator 

meregulasi enzim dengan mekanisme umpan balik 

untuk efisiensi dalam alokasi zat dan energi dan 

menghindari pembuaran produk secara berlebihan. 

 Aktivitas enzim berupa regulasi enzim yang dapat 

dilakukan  melalui modifikasi pasca translasional, 

meliputi fosforilasi, miristoilasi dan glikosilasi. 

Contohnya: polipeptida yang melakukan 

pembelahan rantai. Regulasi juga dipengaruhi oleh 

beberapa enzim yang teraktivasi saat beradap di 

lingkungan lain. Kontrol aktivitas enzim tersebut 

diperlukan untuk menjaga homeostasis dan malfungsi 

http://www.anneahira.com/kiat-kiat-hidup-sehat.htm
http://www.anneahira.com/bentuk-rumah-idaman.htm
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enzim yang bisa menimbulkan penyakit dan 

penyimpangan genetika. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan dipeternakan rakyat 

milik Bapak Hadi yang beralamat di Desa Precet 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Bahan pakan periode 

starter dianalisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya dan bahan pakan periode finisher dianalisis di 

Laboratorium pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan 31 Januari sampai 

dengan 13 Maret 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak 

Penelitian ini menggunakan itik hibrida yang 

merupakan persilangan antara itik Mojosari dengan itik 

Peking. Bibit yang digunakan dipeliahara mulai umur 1 

hari dan dilakukan perlakuan pada umur 14 hari. Penyedia 

bibit yaitu peternakan rakyat milik Bapak Hadi Desa 

Precet, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (straight run atau unsexed) 

sebanyak 100 ekor yang dipelihara selama 42 hari. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kandang jenis litter yang diberi sekat. Ukuran 

masing – masing kandang adalah panjang 100 cm, lebar 

100 cm dan tinggi 80 cm dengan setiap petak berisi 4 ekor 
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itik. Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat pakan 

dan tempat minum. Kandang ini beralaskan tanah, akan 

tetapi secara rutin ditaburi serbuk kayu untuk menjaga 

kekeringan kandang.Susunan kandang pada penelitian ini 

ditentukan secara acak. Adapun letak susunan kandang 

penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Susunan letak pengacakan kandang penelitian 

P3U1 P2U5  P3U2  P2U2 P0U1 

P2U4 P1U3 P4U4 P0U2 P1U1 

P4U1 P4U2 P0U3 P2U1 P3U3 

P3U5 P0U4 P2U3 P1U2 P4U5 

P0U5 P1U4 P4U3 P3U4 P1U5 

Keterangan: P = Perlakuan dan U = Ulangan 

 

3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan itik pedaging 

komersil dari PT. Charoen Phokphand dan konsentrat 

broiler dari PT. Comfeed yang masing– masing 

ditambahkan tepung jintan hitam. Kandungan zat makanan 

pada tepung jintan hitam hasil analisis proksimat disajikan 

pada Tabel 2.Pemberian pakan basal  BR 1 CP 511 

diberikan pada itik saat  umur 0 - 21 hari. Umur 22 – 42 

hari itik diberi tambahan pakan konsentrat produksi PT. 

Comfeed ditambah jagung dan bekatul.Penggunaan pakan 

basal pada penelitian ini untuk melihat hasil dengan 

perlakuan penambahan tepung jintan hitam sebagai 

tambahan dalam pakan. Diagram alir pembuatan tepung 

jintan hitam dapat dilihat pada lampiran 1 dan gambar 

struktur tanaman jintan hitam pada lampiran 2 
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Tabel 2. Kandungan zat makanan pada Jintan hitam 

Zat Makanan Jumlah 

Bahan kering (%) 

Abu (%) 

Protien kasar (%) 

Serat kasar (%) 

Lemak kasar (%) 

Gross energy (Kkal/kg) 

92,71 

4,21 

18,88 

23,49 

26,95 

5331,34 

Keterangan: Hasil analisis proksimat Laboratorium 

Nutrisi Makanan TernakFakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang 

(2014) 

Pemberian pakan dan air minum diberikan secara 

ad libitum.Kandungan zat makanan pada pakan perlakuan 

disajikan pada Tabel 3,4 dan 5 

 

Tabel 3.Kandungan zat makanan pakan komersil BR 1 CP 

511 periode starter (umur 0 – 21 hari) 

Zat Makanan Keterangan Jumlah 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Serat (%) 

Abu (%) 

Ca (%) 

P (%) 

Energi Metabolis 

- 

Min 

Maks 

Maks 

Min 

Min 

Kkal/kg 

21,5 - 23,8 

5,0 

5,0 

7,0 

0,9 

0,6 

3025 – 3125 

Keterangan : Berdasarkan label pakan Charoen Phokphand  
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Tabel 4. Susunan zat makanan pakan basal periode finisher 

(umur 22 – 42 hari) 

Bahan pakan Jumlah 

Jagung  

Bekatul 

Konsentrat 

60 

10 

30 

Jumlah 100 

Keterangan : Berdasarkan label petunjuk pencampuran 

pakan PT.Japfa Comfeed untuk periode 

finisher 

 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan basal periode 

finisher (umur 22 – 42 hari) 

Zat makanan Jumlah 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Air (%) 

Abu (%) 

17,51 

4,03 

11,72 

6,00 

Keterangan: Hasil analisis proksimat Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya, Malang (2014) 

 

3.2.4 Peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan terdiri dari timbangan 

digital kapasitas 1300 g dengan ketelitian 0,05 g, 

timbangan digital kapasitas 5 kg, karung, plastik klip, 

pisau, pinset, gunting bedah, baki, telenan, tali rafia, 

plastik, kompor dan panci. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode percobaan lapang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pakan perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

P0 :  Pakan basal tanpa penambahan jintan 

hitam    

P1 :  Pakan basal + jintan hitam 0,5%  / Kg 

(b/b) 

P2 :  Pakan basal + jintan hitam 1% / Kg (b/b) 

P3 :  Pakan basal + jintan hitam1,5%  / Kg 

(b/b) 

P4 :  Pakan basal + jintan hitam2% / Kg (b/b) 

 Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan 

sehingga terdapat 25 petak percobaan dengan setiap 

ulangan terdiri dari 4 ekor itik.  

 

3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

aktivitas enzim. Aktivitasenzim yang dihasilkan (amilase, 

protease dan lipase) pada usus halus itik dihitung 

berdasarkan jumlah substrat yang dihidrolisa enzim per 

gram sampel dan dinyatakan dalam unit per gram yang 

terdiri atas: 

1. Prosedur Pengukuran Aktivitas Amilase 

  1 ml reagen (R1) ditambahi 0,5 mL sampel larutan 

enzim dan reaksi dilakukan pada suhu 37 
o
C selama 30 

menit, kemudian 0,25 mL R2 ditambahkan, 

dihomogenisasi dan dibiarkan selama 20 menit pada 

suhu ruang dan selanjutnya dilakukan penentuan 

absorbansi untuk mengukur warna merah dengan 
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menggunakan spektrofotometer UV panjang gelombang 

400 nm. 

Perhitungan: 

 Aktivitas Amilase (U/I)= absorbansi x 213    

2. Prosedur Pengukuran Aktivitas Protease 

 1 ml reagen (R1) ditambahkan 100 µl sampel, 

homogenkan dan tunggu selama 30 menit pada suhu 37 

ºC. Tambahkan 250 µl reagen R2 homogenkan dan 

tunggu selama 5 menit.  Ukur warna ungu yang terjadi 

pada panjang gelombang 546 nm. 

Perhitungan: 

 Aktivitas Protease (U/I)= absorbansi x 3361  

3. Prosedur Pengukuran Aktivitas Lipase 

1 ml reagen (R1) ditambahi 20 µl sampel, inkubasi 

dilakukan pada suhu 37 ºC selama 20-30 menit, 

selanjutnya reaksi dihentikan menggunakan 0,2 mL 

larutan Triton X-100 0,6-0,8% dalam 16,5 mM asam 

hidroklorik. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 

367 nm.  

Perhitungan: 

Aktivitas Lipase (U/I)= absorbansi x 3971 

 

3.5  Analisis Statistik 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Excel. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis Peragam (ANKOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Jika ada perbedaan pengaruh 

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Model matematis Rancangan Acak 

Lengkap adalah (Yitnosumarto, 1993): 
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Yij = µ + Σij 

Dimana:  

Yij  : hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan  

  ulangan –j. 

µ : Nilai rata-rata (mean) harapan. 

α : pengaruh perlakuan ke-i. 

Σij : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan –j. 

i : 1, 2, 3, 4,  

j : 1, 2, 3, 4, 5. 

 

3.6  Batasan Istilah 

1. Itik Hibrida: jenis itik jantan yang masa 

pemeliharaannya singkat atau betina afkir yang 

dipelihara guna memperoleh produksi daging. 

2. Tepung jintan hitam : jintan hitam yang 

dihaluskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap itik 

Hibridaumur 0 – 42 hari, diperoleh hasil pengaruh dari 

penambahan tepung jintan hitam (Nigella sativa) 

terhadap aktivitas enzim digesta usus halus itik 

hibridayang dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Pengaruh penggunaan tepung Jintan hitam 

(Nigella sativa) terhadap aktivitas digesta 

usus halus pada itik hibrida (U/g) 

Pelakuan Aktivitas Enzim 

Protease Lipase Amilase 

P0 57,97±3,85
 

89,71±8,48
 

79,46±4,32
 

P1 56,96±5,68
 

85,35±4,59
 

79,27±5,32
 

P2 57,03±6,10
 

85,59±9,58
 

79,31±5,62
 

P3 57,25±5,32
 

88,37±6,42
 

79,39±4,97
 

P4 58,06±3,60 90,25±7,19
 

79,81±4,76
 

 

Ket :  P0:  Pakan basal tanpa penambahan jintan 

hitam  

P1:  Pakan basal + jintan hitam 0,5% / Kg 
P2:  Pakan basal + jintan hitam 1% / Kg 

P3:  Pakan basal + jintan hitam 1,5%  / Kg 

P4:  Pakan basal + jintan hitam 2% / Kg 

 

4.1 Pengaruh PenggunaanTepung Jintan Hitam 

(Nigella sativa) terhadap Aktivitas Enzim 

Amilase 
Data dan hasil analisis ragam aktivitas enzim 

amilase pada usus halus itik  dengan perlakuan 
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pemberian jintan hitam (Nigella sativa) pada 

konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Lampiran 

8. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan jintan hitam (Nigella sativa) pada pakan 

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

terhadap aktivitas enzim amilase pada usus halus itik. 

Rata-rata hasil pengujian aktivitas enzim amilase pada 

usus halus itik dengan perlakuan penambahan jintan 

hitam (Nigella sativa) pada pakan yang berbeda 

disajikan pada Tabel 7. 

 

 

Ket :  P0:  Pakan basal tanpa penambahan jintan 

hitam  

P1:  Pakan basal + jintan hitam 0,5% / Kg  

P2:  Pakan basal + jintan hitam 1% / Kg 

P3:  Pakan basal + jintan hitam1,5%  / Kg 

P4:  Pakan basal + jintan hitam2% / Kg 

 

Gambar 3. PenggunaanTepung Jintan Hitam (Nigella 

sativa) terhadap Aktivitas Enzim Amilase 
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Gambar 3 menunjukan  bahwa rata-rata aktivitas 

enzim amilase tertinggi pada usus halus itik dengan 

perlakuan penambahan jintan hitam (Nigella sativa) 

pada pakan dengan konsentrasi 2% yaitu sebesar 

79,81±4,76 U/g.  Tabel 7 menunjukkan bahwa dengan 

konsentrasi jintan hitam yang diberikan tertinggi 

memiliki aktivitas enzim amilase tertinggi pula 

sedangkan rata-rata aktivitas enzim amilase yang 

terendah diberikan oleh itik yang diberi pakan dengan 

penambahan jintan hitam sebanyak 0,5%, yaitu 

sebesar 79,27±5,32 U/g. 

Semakin meningkatnya penambahan tepung 

jintan yang diberikan pada pakan itik maka aktivitas 

enzim amilase semakin meningkat. Hal ini diduga 

karena kandungan minyak atsiri yang semakin 

meningkat seiring tingginya jintan hitam yang 

diberikan pada pakan itik. Menurut Yuniusta et al. 

(2007),minyak atsiri membantu proses metabolisme 

enzimatis pada tubuh ayam. Minyak atsiri dapat 

mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan dan 

tidak kekurangan sehingga menyebabkan isi lambung 

tidak terlalu asam serta mengurangi pekerjaan usus 

yang terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan, 

apabila isi lambung tersebut masuk ke duodenum 

untuk menurunkan keasaman chyme semakin cepat 

dalam mengubahnya ke keadaan pH yang sesuai untuk 

diteruskan ke usus halus untuk diserap. Frandson 

(1992) menyatakan garam-garam empedu yang 

merupakan garam-garam basa dapat membantu juga 

dalam menciptakan suasana yang lebih alkalis dalam 

chyme intestinal. Garam empedu menetralisir 

keasaman isi usus di daerah lekukan duodenum, 
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menghasilkan keadaan yang alkalis sehingga dapat 

mencapai tingkat pH, volume, ataupun tingkat 

kecernaan yang sesuai. 

Digesta usus halus akan disekresikan cairan-

cairan yang berperan penting dalam proses pencernaan 

pakan bagian duodenum dengan kelenjar pankreas 

didalamnya akan mensekresikan enzim-enzim 

pemecah polimer pada lemak dan protein yaitu 

amilase, lipase, dan protease. Cairan pankreas dan 

cairan empedu masuk kedalam usus lambung sehingga 

masing-masing dicerna dan dapat diserap sebagian 

besar dijejenum (Amrullah, 2004). Kamppainen 

(2002) menyatakan bahwa aktivitas enzim merupakan 

nilai yang menunjukkan reaksi katalis enzim dan dapat 

mengubah substrat menjadi produk. Usus halus 

merupakan salah satu organ yang berperan penting 

dalam penyerapan nutrisi. Pada umumnya pencernaan 

karbohidrat dalam usus halus ayam pedaging 

berlangsung pada bagian jejenum disusul dengan 

illeum karena pada bagian tersebut enzim-enzim 

pencernaan karbohidrat mempunyai aktivitas tertinggi 

dan yang paling rendah terdapat ada bagian 

duodenum. Rendahnya pencernaan karbohidrat pada 

duodenum disebabkan oleh pH pada duodenum lebih 

rendah yaitu sekitar pH 4 (Rizal, 2006). 

 

4.2 Pengaruh PenggunaanTepung Jintan Hitam 

(Nigella sativa) terhadap Aktivitas Enzim 

Protease 
Data dan hasil analisis ragam aktivitas enzim 

protease pada usus halus itik  dengan perlakuan pemberian 

jintan hitam (Nigella sativa) pada konsentrasi yang berbeda 
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dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan jintan hitam (Nigella 

sativa) pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap aktivitas enzim protease pada usus halus 

itik. Rata-rata hasil pengujian aktivitas enzim protease pada 

usus halus itik dengan perlakuan penambahan jintan hitam 

(Nigella sativa) pada pakan yang  berbeda disajikan pada 

Tabel 7. 

 

 
Ket :  P0:  Pakan basal tanpa penambahan jintan 

hitam  

P1:  Pakan basal + jintan hitam 0,5% / Kg  

P2:  Pakan basal + jintan hitam 1% / Kg 

P3:  Pakan basal + jintan hitam1,5%  / Kg 

P4:  Pakan basal + jintan hitam2% / Kg 

 

Gambar 4. PenggunaanTepung Jintan Hitam (Nigella 

sativa) terhadap Aktivitas Enzim Protease 

 

Gambar 4 dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas 

enzim protease tertinggi pada usus halus itikdengan 
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perlakuan pakan tanpa penambahan jintan hitam 

(Nigella sativa) sebesar 2% yaitu sebesar 58,06±3,60 

U/g.  Gambar diatas menunjukkan bahwa dengan 

peningkatan konsentrasi jintan hitam yang diberikan 

maka aktivitas enzim protease cenderung menurun 

sedangkan rata-rata aktivitas enzim protease yang 

terendah diberikan oleh itik yang diberi pakandengan 

penambahan jintan hitam sebesar 0,5% yaitu sebesar 

56,96±5,68U/g. 

Perlakuan P4 menunjukkan bahwa aktivitas 

enzim mengalami peningkatan karena komposisi 

pemberian jintan hitam (Nigella sativa)adalah paling 

banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

Peningkatan aktivitas ini disebabkan karena 

kandungan minyak atsiri yang semakin meningkat 

pada pakan sehingga aktivitas enzim protease semakin 

tinggi.  Fungsi jintan hitam dalam meningkatkan kerja 

organ pencernaan unggas adalah merangsang dinding 

kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang 

berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan 

seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu 

minyak atsiri yang dikandung jintan hitam dapat 

mempercepat pengosongan isi lambung (Frandson, 

1992). 

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 Seperti yang dikatakan oleh 
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Frandson (1992) bahwa faktor-faktor yang mengontrol 

pengosongan lambung melalui sphincter pilorik, 

mencakup volume makanan di dalam perut, fluiditas 

campuran, serta reseptivitas duodenum. 

Aktivitas enzim protease dapat mengalami 

peningkatan karena kondisi asam dan umumnya 

aktivitas enzim pencernaan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya yaitu genetik, komposisi 

pakan dan konsumsi pakan. Enzim protease dapat 

berperan dalam proses pencernaan terutama 

pemecahan protein menjadi asam amino. Asam amino 

akan diserap oleh tubuh ayam untuk diubah menjadi 

protein tubuh (Suthama dan Ardiningsih, 2006).  

Minyak atsiri pada jintan hitam akan 

merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedu dan merangsang keluarnya getah 

pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan 

protease yang berguna untuk meningkatkan 

pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak, 

dan protein. Disamping itu minyak atsiri yang 

dikandung kunyit dapat mempercepat pengosongan isi 

lambung (Riyadi, 2009).Minyak atsiri juga berfungsi 

mengatur keluarnya asam lambung agar tidak 

berlebihan sehingga membantu kerja usus. 

Peningkatan proses pencernaan akan menjadikan 

substrat hasil metabolisme yang diserap menjadi 

semakin banyak. Semakin banyak produk 

metabolisme yang diserap akan mempengaruhi nilai 

status darah dan secara langsung akan meningkatkan 

status gizi pakan dalam proses metabolisme yang 

dihasilkan, sehingga dapat menunjang proses-proses 

fisiologis dalam tubuh (Erniasih dan Saraswati, 2006). 
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4.3 Pengaruh PenggunaanTepung Jintan Hitam 

(Nigella sativa) terhadap Aktivitas Enzim 

Lipase 
Data dan hasil analisis ragam aktivitas enzim lipase 

pada usus halus itik  dengan perlakuan pemberian jintan 

hitam (Nigella sativa) pada konsentrasi yang berbeda dapat 

dilihat pada Lampiran 10. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan jintan hitam (Nigella 

sativa) pada pakan tidak memberikan pengaruh yang  nyata 

(P>0,05) terhadap aktivitas enzim lipase pada usus halus 

itik. Rata-rata hasil pengujian aktivitas enzim lipase pada 

usus halus itik dengan perlakuan penambahan jintan hitam 

(Nigella sativa) pada pakan yang  berbeda disajikan pada 

Tabel 7. 

 

 
Ket :  P0:  Pakan basal tanpa penambahan jintan 

hitam  

P1:  Pakan basal + jintan hitam 0,5% / Kg  

P2:  Pakan basal + jintan hitam 1% / Kg 

P3:  Pakan basal + jintan hitam1,5%  / Kg 
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P4:  Pakan basal + jintan hitam2% / Kg 

 

Gambar 5. PenggunaanTepung Jintan Hitam (Nigella 

sativa) terhadap Aktivitas Enzim Lipase 

 

Gambar 5 memperlihatkan bahwa aktivitas 

enzim lipasepada usus halus itik semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya penambahan jintan 

hitam pada pakan. Aktivitas enzim lipase terendah 

terdapat pada usus halus itik dengan pemberian pakan 

dengan penambahan jintan hitam sebanyak 0,5% 

dengan nilai sebesar 85,35±4,59U/g Nilai aktivitas 

enzim lipase tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

(pakan dengan penambahan jintan hitam 2%) sebesar 

90,25±7,19U/g. Hal tersebut  sesuai dengan 

pernyataan August (2000) yang menyatakan bahwa 

aktivitas enzim lipase tergantung pada faktor antara 

lain jenis substrat, pH dan suhu. Suhu dan pH 

optimum reaksi hidrolisis lipase tergantung pada jenis 

dan sumber substrat, larutan penyangga (buffer) dan 

pengujian yang digunakan. Pada lipase pH optimum 

dicapai pada pH 5,6-8,5. 

Menurut penelitian Ramakrishna et al. (2003), 

ekstrak jintan hitam dapat meningkatkan produksi 

enzim amilase dan lipase pada pankreas. Hal serupa 

diungkapkan oleh Jang et al. (2004) bahwa ekstrak 

jintan hitam meningkatkan aktivitas tripsin dan 

amilase pankreas. Aktivitas kelenjar eksokrin 

pankreas pada kelompok yang diberi jintan hitam 

lebih tinggi sehingga proses pencernaan di dalam 

tubuh ayam dapat berlangsung dengan baik. Saluran 

pencernaan memberi tubuh persediaan air, elektrolit, 
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dan nutrisi. Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut 

dibutuhkan kondisi saluran pencernaan yang baik. 

Kondisi sel-sel pada saluran pencernaan akan 

menunjang proses pencernaan yang optimal. Keutuhan 

epitel pada proventrikulus dan duodenum dapat 

melindungi dari infeksi mikroorganisme dan 

meningkatkan reabsorpsi zat makanan. Adanya 

pertambahan diameter kelenjar proventrikulus dapat 

meningkatkan sekresi HCl yang ikut mendukung 

dalam memperkecil kemungkinan infeksi dari 

mikroorganisme patogen. Hal tersebut dibuktikan 

dengan jumlah sel radang yang cenderung rendah pada 

submukosa proventrikulus dan ventrikulus. Sekresi 

enzim pencernaan oleh kelenjar proventrikulus dan 

pankreas serta keadaan ventrikulus yang baik akan 

meningkatkan kerja saluran pencernaan. Keadaan vili 

usus yang baik akan meningkatkan jumlah nutrisi 

yang diabsorpsi. Hal ini ditunjang dengan data rataan 

bobot ayam broiler yang diberi jintan hitam lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Menurut Al-Beitawi dan Ghousein (2008), pemberian 

jintan hitam pada ayam broiler dapat meningkatkan 

berat hidup, pertambahan berat badan, dan konsumsi 

pakan. 

Menurut Kuo and Gardner (2002) bahwa suhu 

optimal lipase adalah 30-40˚C, aktivitas akan 

berkurang pada suhu dibawah 30˚C dan diatas 40 ˚C, 

sedangkan pH optimal yang dimiliki lipase adalah 6-9 

(Poedjiadi,Anna, dan supriyanti, 2006). Kisaran pH 

optimum ini tergantung pada sumber lipase, jumlah 

konsumsi pakan, kandungan substrat lipase antar 

perlakuan berbeda juga mempengaruhi aktivitas enzim 
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lipase. Jintan hitam mengandung asam linoleat hingga 

50%, asam amoleat sebesar 25%,  asam palmitat 

sebesar 12%, asam stearat sebesar 2,84%, asam 

linolenat 0,34% dan asam miristat sebesar 0,35% 

sehingga diduga dapat memberikan suasana optimal 

untuk aktivitas enzim lipase. tinggi rendahnya pada 

aktivitas enzim lipase sangat ditentukan oleh 

banyaknya substrat, jenis maupun jumlah 

mikroorganisme penghasil enzim lipase. Kandungan 

lemak pakan yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya pemberian jintan hitam menyebabkan 

adanya pengaruh yang berbeda pula terhadap aktivitas 

enzim lipase di usus halus itik. Enzim lipase sebagian 

besar dihasilkan oleh pancreas dan sedikit oleh usus 

halus yang berfungsi memecah lemak menjadi 

digliserida, monogliserida asam-asam lemak bebas 

dan giserol. Enzim lipase juga dapat memecah lemak 

bermolekul besar menjadi substrat yang lebih kecil 

sehingga mudah dicerna (Sudha, Prashant, Kalpana, 

Sekharand Kaiser, 2009) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahantepung jintan hitam (Nigella sativa) 

dalam pakan tidak meningkatkan aktivitas enzim 

enzim (protease, amilase dan lipase) digesta usus 

halus itik hibrida jantan. Aktivitas enzim (protease, 

amilase dan lipase) digesta usus halus itik, 

penambahan tepung jintan (Nigella sativa) terbaik 

terdapat pada pemberiantepung jintan sebesar 2%. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian tentang 

penambahantepung jintan hitam (Nigella sativa) yang 

optimal untuk peningkatan produktivitas itik hibrida. 
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