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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian penambahan ektrak papain (crude 

papain) terhadap tampilan produksi  itik khaki campbell yang 

meliputi konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), 

konversi pakan dan IOFC (Income Feed Cost Over) secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh penambahan ektrak papain (crude papain)  

  terhadap tampilan produksi itik Khaki Champbell. 

Variabel Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Konsumsi pakan 

(g/ekor/hari) 

 

147,86±

0,07
b
 

147,90±0

,07
a
 

147,84±0

,07
c
 

147,78 ± 

0,06
d
 

HDP (%) 61,11 ± 

3,40 

62,80 ± 

4,10 

65,08± 

4,64 

59,92 ± 

4,50 

Konversi pakan 4,01 ± 

0,24
b
 

3,78 ± 

0,08
a
 

3,77 ± 

0,17
a
 

4,08 ± 

0,28
c
 

IOFC 

(Rp/ekor/hari) 

255,34± 

28,68
bc 

258,32±7

0,69
b 

272,42±4

2,06
a 

164,29±7

0,93
c 

 Keterangan: Subskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan   

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

4.1    Pengaruh penambahan ektrak papain (crude papain)   

         terhadap konsumsi pakan  

          Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

lampiran 3. Menunjukan bahwa  penambahan ekstrak papain 

dalam pakan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap rataan konsumsi pakan itik Khaki 

Campbell. Konsumsi pakan itik Khaki Campbell mengalami 

peningkatan yang di sebabkan karena sifat enzimatis serta  

tersusun atas 212 residu asam amino yang berasal dari ekstrak 

papain sehingga mempengaruhi konsumsi pakan. Wahyuni, 

dkk (2009) menyatakan bahwa peningkatan konsumsi pakan 

dapat dipengaruhi oleh kandungan asam amino yang 

terkandung dalam pakan dan aktivitas enzimatis dalam  proses 

pencernaan didalam tubuh ternak. Nugraha, dkk (2012) 

menambahkan bahwa konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh 

suhu lingkungan, bangsa, kesehatan, ukuran tubuh, 

keseimbangan kandungan nutrisi dalam pakan dan fase 

kehidupan ternak, ketika beberapa faktor yang disebutkan  

telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh ternak maka 

nafsu makan akan  naik dan  sejalan dengan itu konsumsi 

pakan akan meningkat. Faktor lain yang mempengaruhi 

konsumsi pakan  ialah jumlah  pakan yang diberikan harus 

sesuai kebutuhan ternak sehingga konsumsi pakan terjaga dan 

seimbang (Akbarillah, Dkk, 2010). 

 Konsumsi pakan itik Khaki Campbell meningkat dapat 

disebabkan karena adanya perbedaan kandungan papain yang 

terdapat pada setiap pakan perlakuan, sejalan dengan 

Widjastuti (2009) menyatakan ekstrak papain adalah zat aktif 

alami dalam membantu pencernaan pada proses memecah 

protein. Selain itu, ekstrak papain dalam konsentrasi yang 

tinggi dapat menghambat kinerja mikroorganisme dan 

mengganggu fungsi pencernaan sehingga mengakibatkan 

penurunan konsumsi pakan  yang menyebabkan penyerapan 

protein yang tidak optimal. Prayogi (2011) menyatakan bahwa 

penningkatan konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh 



29 
 

kandungan asam amino yang terkandung dalam pakan seperti 

lysin, agrinin, cystin, tryptophan. 

 Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan’s, yang 

terdapat pada lampiran 3. dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh penggunaan ekstrak papain dalam pakan sebesar 0% 

(P0) dibandingkan dengan penggunaan 0,01% (P1), hal ini 

menunjukan adanya penambahan ekstrak papain dalam pakan 

atau ditambahkan 0,01% memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap rataan konsumsi pakan, sedangkan penambahan 

ekstrak papain 0% (P0) dibandingkan dengan 0,02% (P2), dan 

0,03% (P3) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

konsumsi pakan, namun penambahan ekstrak papain 0,01 % 

(P2) dibandingkan dengan 0,02% (P2) memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap rataan konsumsi pakan. Rataan konsumsi 

pakan terbaik P1 (147,90 ± 0,07
a
) dengan penambahan  ekstrak 

papain sebesar 0,01% dapat meningkatkan konsumsi pakan. 

Hal ini disebabkan karena pada ekstrak papain mengandung 

cukup banyak enzim yang bersifat proteolitik (pengurai 

protein) yang dikenal seperti enzim papain, bromelin, protease 

dan fisin serta mempunyai aktivitas katalitik sebagai 

proteinase dan sanggup menghidrolisis peptida dalam pakan. 

Ketika pakan dikonsumsi oleh ternak  Proses penguraian 

protein dalam pakan lebih cepat karena sifat daya enzimatis 

ekstrak papain sangat tinggi sehingga terjadi penurunan dalam 

konsumsi pakan. Kusumadjaja dan Dewi (2005) 

menambahkan bahwa ekstrak papain merupakan enzim 

hidrolase yang mengkatalisis reaksi hidrolisis pada substrat 

dengan adanya molekul air yang terkandung sehingga aktivitas 

katalisis papain dalam pakan terjadi melalui hidrolisis yang 

berlangsung pada sisi-sisi aktif papain.  
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 Rataan konsumsi pakan itik Khaki Campbell 

berdasarkan hasil penelitian dengan perlakuan penambahan 

ekstrak papain dari yang  tertinggi hingga  terendah didapatkan 

hasil berturut-turut adalah P1 (147,90 ± 0,07
a 

g/ekor); P0 

(147,86 ± 0,07
b
 g/ekor); P2 (147,84 ± 0,07

c
 g/ekor); P3 (147,78 

± 0,06
d
 g/ekor); Pada perlakuan (P1) dengan penambahan 

ekstrak papain sebanyak 0,01 % didalam pakan didapatkan 

hasil terendah dan berpengaruh nyata dibandingkan dengan 

(P0). Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena 

semakin tinggi proporsi penambahan ekstrak papain maka 

konsumsi pakan semakin meningkat dan sesuai dengan 

hipotesis awal, dikarenakan ekstrak papain bersifat proteolitik 

dan memiliki enzim protease yang membantu proses 

pemecahan protein dalam pakan. Laju absorbsi pakan akan 

berpengaruh terhadap konsumsi sehingga meningkatkan 

glukosa darah. Glukosa darah yang meningkat (hyperglisemi) 

akan menurunkan nafsu makan dan konsumsi pakan 

(Zuprizal,2006).  

 

4.2   Pengaruh penambahan ekstrak papain (crude papain)  

        terhadap HDP 

         Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

lampiran 5 menunjukan bahwa penambahan ekstrak papain 

dalam pakan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap presentase HDP itik Khaki Campbell yang 

disebabkan kandungan protein dan energi yang terdapat dalam 

pakan kontrol maupun pakan perlakuan mencukupi dalam 

memenuhi kebutuhan protein itik pada fase layer, menurut 

Ketaren (2002) kebutuhan protein itik fase layer sebesar 17-

19%, sedangkan pakan perlakuan yang diberikan sudah 

memenuhi standar, seperti tersaji pada Tabel 2.  
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 Persentase HDP itik Khaki Campbell berdasarkan hasil 

penelitian dengan perlakuan penambahan ekstrak papain dari 

yang tertinggi hingga terendah didapatkan hasil berturut-turut 

adalah P2 (65,08 ± 4,64); P1 (62,80 ± 4,10); P0 (61,11 ± 3,40) 

dan P3 (59,92 ± 4,50) pada perlakuan P3 dengan penambahan 

0,03% dalam pakan didapatkan hasil terendah dibandingkan 

dengan P0, meskipun tidak berpengaruh nyata dalam angka 

statistik namun secara angka rataan persentase telur meningkat 

P1 dengan penambahan 0,01% dan P2 dengan penambahan 

0,02% dalam pakan terhadap P0 sebagai pakan kontrol.   

 Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima  

dikarenakan dengan penambahan ekstrak papain maka HDP 

tidak mengalami peningkatan dan tidak sesuai dengan 

hipotesis awal. HDP yang tidak berbeda secara nyata, 

disinyalir umur ternak yang digunakan dalam penelitian  

tersebut (51 minggu) karena fase produksi sudah menurun. 

Ismoyowati, dkk (2008)  menyatakan  itik mengalami puncak 

produksi tertinggi pada umur 27-32 minggu serta dipengaruhi 

oleh faktor genetik (umur masak kelamin) dan lingkungan 

(pakan, pemeliharaan, suhu lingkungan dan kesehatan), itik 

akan mengalami penurunan produktivitas telur (HDP), selain 

itu untuk mempertahankan produksi yang tinggi perlu menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan energi dan protein pakan 

untuk keberlangsungan produksi telur hingga akhir masa 

produksi. Disamping itu memang konsumsi pakan berbeda 

nyata, tetapi secara numerik perbedaan tersebut kecil (±1 g) 

sehingga tidak berpengaruh terhadap HDP itik Khaki 

Campbell. 
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4.3   Pengaruh penambahan ekstrak papain (crude papain)   

        terhadap konversi pakan 

           Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

lampiran 8 menunjukan bahwa penambahan ekstrak papain 

dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap nilai konversi pakan itik Khaki Campbell 

yang dipengaruhi adanya perbedaan konsumsi. Berdasarkan 

hasil analisis statistik yang disajikan pada lampiran  8 

didapatkan rataan nilai konversi pakan itik Khaki Campbell 

dengan perlakuan penambahan ekstrak papain yang terendah 

hingga tertinggi didapatkan hasil berturut-turut adalah P2 yaitu 

(3,77 ± 0,17
a
); P1 (3,78 ± 0,08

a
); P0(4,01 ± 0,24

b
); P3(4,08 ± 

0,28
c
). Perlakuan P2 dengan penambahan ekstrak papain 

sebanyak 0,02 % dalam ransum didapatkan hasil terendah dan 

berpengaruh nyata dibandingkan P0.  

  Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan’s pada 

lampiran 8 dapat diketahui bahwa P1 dan P2 memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap nilai konversi pakan 

P0, Sedangkan P3 tidak memberi pengaruh nilai konversi 

pakan terhadap P0. Penggunaan ekstrak  papain 0,01% (P1) dan 

0,02% (P2), menunjukan bahwa penambahan ekstrak papain 

dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

konversi pakan. Nilai rataan konversi pakan yang baik P2 (3,77 

± 0,17
a
) dan  P1(3,78 ± 0,08

a
) karena pakan yang dihabiskan 

akan semakin sedikit dan efisien sehingga dapat mengurangi 

biaya operasional pakan. Zahra, dkk (2012) menambahkan 

konversi pakan merupakan pakan yang dikonsumsi untuk 

produksi telur dengan jumlah telur yang diproduksi, semakin 

kecil angka konversi pakan maka semakin baik nilai 

konversinya. Ahmad (2008) menambahkan bahwa semakin 

optimal laju digesta didalam alat pencernaan serta komposisi 
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pakan dengan nutrisi yang seimbang maka semakin tinggi   

pertumbuhan dan produktivitas ternak tersebut. Absorbsi 

nutrisi dalam pakan yang baik dapat mengefesiensikan 

pemberian pakan sehingga nilai konversi pakan menurun. 

  Adanya perbedaan tingkat konsumsi pakan dan 

kecernaan, akan menurunkan nilai konversi pakan, selain itu 

dapat disebabkan karena adanya penambahan zat aktif  berupa 

ekstrak papain yang bersifat proteolitik (pengurai protein). 

Ekstrak papain bereaksi dengan protein kompleks yang 

terdapat pada cacing Ascaridia galli dalam saluran 

pencernaan,  sehingga dengan adanya ekstrak papain dalam 

ransum yang bersifat proteolitik  mampu merusak protein pada 

tubuh cacing dalam saluran pencernaan Septiana, dkk (2012). 

Haryadi (2009) menambahkan mekanisme kerja enzim yang 

terdapat dalam ekstrak papain dapat merusak protein dan 

glikoprotein yang berperan dalam  transport hasil metabolisme 

pada tubuh cacing yang mengakibatkan cacing mengalami 

kematian. Nutrisi pada pakan yang terkandung dapat diserap 

secara maksimal oleh tubuh ternak dan digunakan sebagai 

pemenuhan kebutuhan pokok maupun produksi. Disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena pada penambahan 

0,01 % hingga 0,0 2% ekstrak papain angka konversi pakan 

mengalami penurunan dan efisien sesuai dengan hipotesis 

awal, dengan penambahan ekstrak papain maka angka 

konversi pakan menurun. Sesuai dengan penelitian Nisrinah, 

dkk (2013) bahwa protease dapat mencerna protein sehingga 

meningkatkan laju pakan dalam pencernaan dan laju produksi 

sehingga dapat menurunkan nilai konversi pakan. 
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4.4    Pengaruh penambahan ekstrak papain (crude  

         papain) terhadap IOFC 

 Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

lampiran 10 menunjukan bahawa penambahan ekstrak papain 

dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap nilai IOFC itik Khaki Campbell yang 

disebabkan terdapat perbedaan dalam penambahan ekstrak 

papain pada setiap pakan perlakuan, hal ini dipengaruhi oleh 

perbedaan dalam jumlah pemberian ekstrak papain, pemberian 

ekstrak papain yang berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan 

ternak dapat mempengaruhi nilai IOFC, karena pemberian 

ekstrak papain dalam jumlah tertentu berdampak pada 

aktivitas mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan pakan  

yang tercerna dan  produksi dapat meningkat serta hasil 

penjualan bertambah (Akinfemi, 2009).  

  Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan’s pada 

lampiran 10 dapat diketahui bahwa P2 memebrikan pengaruh 

yang nyata terhadap P3 sedangkan P0 dan P1 memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadapa nilai IOFC P3, 

namun tidak adanya pengaruh nilai IOFC pada penggunaan 

ekstrak papain 0,01% (P1) dengan penggunaan 0% (P0), hal ini 

memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan ekstrak 

papain sebesar 0,01% dan 0% menunjukan pengaruh yang 

sama terhadap nilai IOFC. Nilai rataan IOFC yang baik tertuju 

pada P2 (272,42±42,06
a
) karena penjualan telur meningkat dan 

pakan yang di cerna semakin baik sehingga efisien dalam 

biaya operasional pakan selain itu pemberian jumlah ekstrak 

papain dalam pakan dapat mempengaruh harga pakan 

(Suryatinah, dkk, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang disajikan pada 

lampiran 10 didapatkan rataan nilai IOFC itik Khaki Campbell 
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dengan perlakuan penambahan ekstrak papain dari yang 

tertinggi hingga terendah didapatkan hasil berturut-turut 

adalah P2 yaitu (272,42±42,06
a
); P1 (258,32±70,69

b
); P0 

(255,34±28,68
bc

); P3 (164,29±70,93
c
). Perlakuan P3 dengan 

penambahan ekstrak papain sebanyak 0,03% didalam ransum 

didapatkan hasil terendah dan berpengaruh nyata terhadap P2 

yang dalam penggunaan ekstrak papain sebanyak 0,02%, 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena dengan 

penambahan ekstrak papain maka angka IOFC (Income Over 

Feed Cost) meningkat meskipun tidak signifikan namun 

pengaruh perlakuan sesuai dengan hipotesis awal. 

Penambahan ekstrak papain dalam pakan dapat meningkatkan 

nilai IOFC dan menguntungkan bagi peternak (Sari dan Afrila, 

2014). 

 


