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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 

pemberian jintan hitam (Nigella sativa) pada 
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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 

 

Gambar 3 menunjukan  bahwa rata-rata aktivitas 

enzim amilase tertinggi pada usus halus itik dengan 

perlakuan penambahan jintan hitam (Nigella sativa) pada 
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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, 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 
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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 

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 
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(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 

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 
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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 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 
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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). 

 

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 
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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 

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 



34 

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, 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 
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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 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 
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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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