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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi pakan yang tersisa. Hasil pengamatan 

konsumsi pakan selama penelitian terdapat pada Lampiran 

2. Rataan konsumsi pakan diperlihatkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan konsumsi pakan itik Mojosari jantan  

Perlakuan 
Konsumsi pakan 

(g/ekor) 

P0 3978,53±21,71 

P1 3990,30±35,22 

P2 3987,67±24,00 

P3 3990,12±38,97 

Analisis ragam konsumsi pakan diperlihatkan pada 

Lampiran 3. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

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

terhadap konsumsi pakan itik Mojosari jantan. Hal ini 

disebabkan karena yang mempengaruhi konsumsi pakan 

adalah energi metabolis pakan, sedangkan pada penelitian 

ini kandungan energi metabolis dalam pakan memiliki 

kandungan yang sama, yang membedakan hanya 

penambahan choline chloride dalam pakan. Choline 
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chloride termasuk kedalam golongan vitamin sehingga 

tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi pakan. Hal 

ini sesuai pernyataan Workel (2005) bahwa choline 

chloride termasuk dalam vitamin B-komplek yang artinya 

hanya memberikan pengaruh terhadap penampilan 

produksi ternak dan tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap konsumsi pakan. 

Penentu kebutuhan energi pada ternak unggas 

menggunakan nilai energi metabolis. Nilai energi 

metabolis ini sudah memenuhi kebutuhan energi untuk 

hidup pokok, pertumbuhan dan produksi (Suprijatna, 

Atmomarsono dan Kartasudjana, 2005; Adiguna, 2013). 

Dalam penelitian ini penambahan choline chloride dalam 

pakan sebanyak 0,1 % - 0,3 % tidak mempengaruhi 

kandungan energi metabolis pakan dan hasilnya konsumsi 

pakan antar perlakuan tidak berbeda nyata. Energi bisa 

berasal dari pakan, dengan pemberian dan jumlah pakan 

yang sama maka itik akan mengkonsumsi pakan tanpa 

dipengaruhi oleh feed additive. 

 Purba dan Ketaren (2011), menyatakan bahwa 

kandungan nutrisi termasuk energi metabolis (EM) pakan 

yang diberikan telah memenuhi kebutuhan nutrisi itik 

sehingga sangat mendorong terhadap jumlah pakan yang 

dikonsumsi untuk pertumbuhan itik. Penambahan choline 

chloride sebanyak 0,1 % - 0,3 % dapat memberikan 

pengaruh terhadap penampilan produksi ternak tetapi tidak 

mempengaruhi konsumsi pakan karena choline chloride 

adalah termasuk vitamin B-kompleks artinya bahwa yang 

mempengaruhi penampilan produksi ternak ada pada 

fungsi choline chloride sebagai vitamin. Vitamin 

dibutuhkan itik dalam jumlah sedikit, tetapi memiliki 
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pengaruh yang sangat penting terhadap metabolisme. 

Anonimous (2013), menyatakan bahwa vitamin B-komplek 

(vitamin B1 sampai B12) berfungsi sebagai koenzim dan 

membantu berbagai proses metabolisme nutrisi meliputi 

karbohidrat, protein dan lemak. 

  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan (PBB)  

Penghitungan pertambahan bobot badan dilakukan 

dengan mengurangi hasil pengamatan penimbangan bobot 

badan akhir dengan bobot badan awal. Hasil pengamatan 

pertambahan bobot badan terdapat pada Lampiran 4. 

Rataan pertambahan bobot badan diperlihatkan pada   

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan pertambahan bobot badan itik Mojosari     

             jantan 

Perlakuan 
Pertambahan Bobot Badan 

(g/ekor) 

P0 973±52,12
a 

P1  1022±58,14
ab 

P2 1122±82,19
b 

P3 1148±30,76
b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 Analisis ragam pertambahan bobot badan itik 

diperlihatkan pada Lampiran 5. Hasil analisis ragam 
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menunjukkan bahwa penambahan choline chloride dalam 

pakan rendah metionin memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan itik 

Mojosari jantan. Hal ini disebabkan karena choline 

chloride dapat dikonversikan menjadi metionin, sedangkan 

metionin yang tersedia dalam jumlah yang cukup dalam 

pakan akan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 

itik Mojosari jantan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Huyghebaert, Packand, and De Groote (1994) dan Schutte 

and Pack (1995), menyatakan bahwa pembentukan daging 

bagian dada pada ayam pedaging sangat sensitif 

dipengaruhi oleh metionin dalam pakan. Workel (2005), 

juga menyatakan bahwa penambahan choline chloride 

dalam bahan pakan dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan unggas. 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan bahwa penambahan 

choline chloride dalam pakan rendah metionin sebanyak 

0,3 % pada perlakuan P3 menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan itik 

Mojosari jantan, Penambahan choline chloride dalam 

bahan pakan diperlukan untuk menambah pakan yang 

defisien metionin, karena dalam proses metabolisme 

choline chloride akan dirubah menjadi metionin dan 

berdampak pada meningkatnya efisiensi pakan sehingga 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Anggorodi 

(1995), menyatakan bahwa pertambahan bobot badan 

dapat dilakukan untuk menilai pertumbuhan dan respon 

ternak terhadap berbagai jenis pakan, lingkungan, serta tata 

laksana pemeliharaan. Kardaya (2005), menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ternak 
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selain konsumsi pakan adalah jenis ternak, bangsa ternak, 

jenis kelamin, tipe ternak dan manajemen pemeliharaan. 

Susanti (2003), menyatakan bahwa faktor genetik sangat 

mempengaruhi pertumbuhan itik lokal.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

  Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan. Hasil 

pengamatan konversi pakan itik ditunjukkan pada 

Lampiran 6. Rataan konversi pakan diperlihatkan pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan konversi pakan itik Mojosari jantan 

Perlakuan Konversi pakan 

P3 3,48±0,09
a 

P2 3,57±0,27
a 

P1 3,91±0,24
b 

P0 4,09±0,21
c 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan        

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

  Analisis ragam konversi pakan ditunjukkan pada 

Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan itik Mojosari jantan. Hal 

ini disebabkan karena pakan itik yang sudah tercukupi 

kandungan nutrisinya terutama kandungan metionin 
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didalam pakan akan berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan bobot badan maka konversi pakan itik juga 

akan berpengaruh nyata terhadap konversi pakan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Suprijatna dkk., (2005) bahwa 

angka konversi pakan yang efisien adalah angka yang 

mendekati angka satu, semakin mendekati angka satu maka 

konversi pakan dapat dikatakan efisien, hal ini sesuai 

dengan bahwa konversi pakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai seberapa banyak pakan yang dikonsumsi itik 

menjadi jaringan tubuh, yang dinyatakan dengan besarnya 

bobot badan. 

  Konversi pakan selama penelitian berkisar 3,48 – 

4,09. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zakaria (2003), 

bahwa itik jantan yang dipelihara sampai umur lebih 

kurang 8 minggu untuk itik potong secara intensif konversi 

pakan berkisar antara 2,04 - 4,22. Purba dan Ketaren 

(2011), menyatakan bahwa rataan konversi pakan itik lokal 

jantan umur delapan minggu dengan penambahan 

santoquin dan vitamin E rataan konversi pakan itik selama 

8 minggu berkisar antara 5,03 – 5,35.  

  Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s bahwa 

penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin sebanyak 0,3 % berbeda sangat nyata terhadap 

konversi pakan. Konversi pakan terbaik adalah pada 

perlakuan P3 karena pakan dapat secara efisien di 

konversikan menjadi pertambahan bobot badan. Angka 

konversi pakan yang tinggi dapat menurunkan penggunaan 

pakan yang kurang efisien, dan sebaliknya angka yang 

mendekati satu semakin efisien. Hasil penambahan choline 

chloride pada perlakuan P3 yaitu sebanyak 0,3 % paling 

efisien karena penambahan choline chloride pada level 
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tersebut diikuti dengan bobot yang tinggi pula. Ketaren 

(2002), menyatakan bahwa buruknya konversi pakan itik 

disebabkan oleh perilaku makan itik termasuk kebiasaan 

itik yang segera mencari air minum setelah makan. Pakan 

umumnya terbuang pada saat itik tersebut pindah dari 

tempat pakan ke tempat minum maupun juga terlarut di 

dalam wadah air minum. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap IOFC (Income 

Over Feed Cost) 

  IOFC merupakan pendapatan yang didapat dengan 

cara mengurangi hasil penjualan itik hidup dengan biaya 

pakan yang dikeluarkan. Hasil pengamatan IOFC 

ditunjukkan pada Lampiran 8. Rataan IOFC diperlihatkan 

pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rataan IOFC itik Mojosari jantan 

Perlakuan IOFC (Rp/ekor) 

P0 4016,08±1116,13
a 

P1 5012,57±1294,67
b 

P2 7201,15±1870,93
c 

P3 7739,11±654,16
d 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 Analisis ragam IOFC ditunjukkan pada Lampiran 

9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

choline chloride dalam pakan rendah metionin 
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memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap IOFC itik Mojosari jantan. Hal ini disebabkan 

karena penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin dapat memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

sehingga perlakuan dapat memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap IOFC. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Hasanah (2009), menyatakan bahwa IOFC merupakan 

pendapatan kotor yang dihitung dengan cara mengurangi 

pendapatan dari hasil penjualan ayam hidup dengan total 

biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama periode 

pemeliharaan. 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s bahwa 

penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin sebanyak 0,3 % atau perlakuan P3 adalah hasil 

terbaik pada IOFC. Hal ini disebabkan oleh pertambahan 

bobot badan yang tinggi akan diikuti dengan pendapatan 

yang tinggi pula. Pakan yang digunakan selama penelitian 

antara lain jagung dengan harga Rp 3.800/kg, Pollard 

dengan harga Rp 3.500/kg, bungkil kedelai dengan harga 

Rp 7.500/kg, tepung ikan dengan harga Rp 8.000/kg, 

kalsium dengan harga Rp 2.000/kg dan minyak kelapa 

dengan harga Rp 12.000/kg. Hasil penelitian yang 

menunjukkan IOFC terbaik adalah P3 dan memiliki harga 

pakan per kg Rp 4389,83. Nilai IOFC yang didapat pada 

akhir penelitian berkisar antara Rp 4016,08 – Rp 7739,11 

tinggi rendahnya nilai IOFC dikarenakan oleh adanya 

selisih harga jual itik dengan pengeluaran pakan yang 

digunakan selama penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

  Pengaruh penambahan choline chloride dalam 

pakan rendah metionin dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan, konversi pakan dan IOFC, tetapi tidak 

meningkatkan konsumsi pakan itik Mojosari jantan. 

Penambahan choline chloride sebanyak 0,3 % atau 3 g/kg 

dalam pakan rendah metionin dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan IOFC itik 

Mojosari jantan. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian disarankan melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang penambahan choline 

chloride dalam pakan rendah metionin dengan dosis diatas 

0,3 % atau 3 g/kg pakan. 

 


