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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil rata-rata perlakuan berupa penambahan 

tepung buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan feed 

conversion ratio (FCR) itik hibrida ditampilkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengaruh penambahan tepung buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan (g/ekor/40 hari), PBB (g) dan FCR 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi 

(g/ekor/40 hari) 
PBB (g) FCR 

P0 4499.73 ± 168.71 855.92 ± 80.4 5.31 ± 0.57 

P1 4456.02 ± 264.86 933.75 ± 150.6 4.94 ± 1.06 

P2 4508.79 ± 106.22 1006.29 ± 36.14 4.49 ± 0.24 

P3 4505.07 ± 199.22 962 ± 97.52 4.73 ± 0.61 

 

4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Pengaruh penambahan tepung buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) terhadap konsumsi pakan itik hibrida 

ditampilkan pada Tabel 5. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rataan jumlah konsumsi pakan dari yang terbesar secara 

berurutan adalah P2 (4508.79 ± 106.22), P3 (4505.07 ± 

199.22), P0 (4499.73 ± 168.71) dan P1 (4456.02 ± 264.86). 

Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi secara lebih lanjut 

dilakukan dengan menggunakan analisa ragam yang 

ditampilkan pada Lampiran 5. 
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Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu pada pakan itik hibrida 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa di antara perlakuan pakan yang 

mengandung tepung buah mengkudu tidak menyebabkan 

penurunan atau peningkatan jumlah konsumsi ransum secara 

nyata. Pengaruh perlakuan yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan diduga disebabkan karena setiap 

pakan perlakuan mempunyai kandungan energi metabolis 

yang hapir sama sehingga tidak mempengaruhi jumlah 

konsumsi pakan secara signifikan. Semakin baik mutu pakan, 

maka semakin kecil pula jumlah pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak. Sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh unggas 

dipengaruhi oleh adanya kandungan nilai gizi yang terdapat di 

dalam pakan terutama dalam imbangan kalori protein serta 

aktivitas ternak tersebut. Sifat khusus unggas adalah 

mengkonsumsi makanan untuk memenuhi energi, jadi 

makanan yang dimakan cenderung berhubungan erat dengan 

kadar energinya. Menurut Rose  (2005), kebutuhan energi 

metabolis selalu dijadikan dasar dalam memprediksi konsumsi 

ternak unggas. Hal ini dikarenakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi unggas berhubungan dengan kandungan energi 

dalam pakan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Scott, Nesheim 

dan Young (1992) yang menyatakan bahwa apabila kandungan 

energi dalam pakan tinggi, akan menyebabkan konsumsi 

pakan menurun, dan sebaliknya apabila kandungan energi 

dalam pakan rendah maka konsumsi pakan akan meningkat. 

Hal ini sesuai dengan Hidayati dan Sujono (2006) yang 

menyatakan bahwa penambahan tepung buah mengkudu 

hingga level 2% dalam pakan tidak berbeda nyata (P>0.05) 

terhadap konsumsi pakan ayam pedaging umur 1 sampai 35 
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hari. Hal ini juga tidak berbeda dengan Sujana, Darana dan 

Garnida (2008) yang menyatakan bahwa penambahan tepung 

buah mengkudu sebanyak 0,1%, 0,2%, 0,3% dan 0,4% dalam 

pakan tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap konsumsi 

pakan ayam pedaging. 

Konsumsi energi metabolis merupakan suatu informasi 

awal yang dapat digunakan dalam penentuan besarnya ransum 

yang dikonsumsi oleh ternak dan pada ternak unggas berkaitan 

erat dengan daya tampung crop atau tembolok. Pakan dengan 

kandungan energi yang sama, berat badan ayam yang relatif 

sama dan kondisi lingkungan serta aktivitas ternak yang relatif 

sama akan mengkonsumsi ransum dengan jumlah yang hampir 

sama pula. Secara umum kebutuhan energi tergantung pada 

berat bobot badan, temperatur lingkungan, aktivitas dan status 

fisiologi dari unggas tersebut (Solomon, 2003). Dengan 

demikian pemberian tepung buah mengkudu yang tidak 

mempengaruhi jumlah konsumsi pakan secara nyata tersebut 

memberikan kejelasan bahwa penambahan tepung buah 

mengkudu hingga 3% dalam pakan itik hibrida tidak 

menimbulkan efek negatif. Hal tersebut menegaskan bahwa 

tepung buah mengkudu merupakan salah satu bahan feed 

additive yang dapat direspon baik oleh ternak bersangkutan. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan suatu besaran 

yang diperoleh dari penimbangan berat badan awal di kurangi 

dengan berat badan akhir. Pertambahan bobot badan 

digunakan sebagai salah satu kriteria/standar untuk mengukur 

pertumbuhan ternak. Pertambahan bobot badan diamati dan 

diukur selama 40 hari perlakuan. Pengaruh penambahan 
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tepung buah mengkudu terhadap pertambahan bobot badan itik 

hibrida ditampilkan pada Tabel 5. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot badan dari 

yang tertinggi secara berurutan adalah P2 (1006.29 ± 36.14), 

P3 (962 ± 97.52), P1 (933.75 ± 150.6) dan P0 (855.92 ± 80.4). 

Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan secara 

lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan analisa ragam 

yang ditampilkan pada Lampiran 6. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu pada pakan itik hibrida 

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

badan. Meskipun demikian penambahan tepung buah 

mengkudu di dalam pakan memberikan dampak yang lebih 

baik terhadap pertambahan bobot badan itik hibrida 

dibandingkan dengan pakan kontrol (tanpa penambahan 

tepung buah mengkudu). Grafik rata-rata pertambahan bobot 

badan selama perlakuan ditampilkan pada Gambar 3. 

Gambar 3. Grafik rata-rata pertambahan bobot badan selama 

40 hari perlakuan. 
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Penambahan tepung buah mengkudu pada level 2% 

dalam pakan menunjukkan hasil yang terbaik yaitu dengan 

rata-rata pertambahan bobot badan sebesar 1006,29 

gram/ekor/40 hari. Sedangkan rata-rata pertambahan bobot 

badan yang paling rendah ditunjukkan oleh pakan kontrol (P0) 

yaitu sebesar 855,92 gram/ekor/40hari. Hal ini diduga terjadi 

karena tepung buah mengkudu yang mengandung zat 

antraquinone (material asam) dapat mempengaruhi pH saluran 

pencernaan untuk lebih bersifat asam. Menurut Ensminger, 

Field dan Heinemann (2001), dalam suasana asam, enzim 

pemecah protein seperti yang ada pada proventriculus (pepsin) 

dapat bekerja secara optimal, sehingga protein ransum lebih 

banyak diserap oleh tubuh yang mendukung terjadinya 

pertumbuhan yang optimal. Buah mengkudu menghasilkan 

asam lemak rantai pendek terutama asam kaproat (caproic 

acid), asam kaprilat (caprylic acid) dan asam butirat. Selain 

itu, di dalam buah mengkudu juga terdapat enzim  proxeronase 

dan alkaloid proxeronine, kedua enzim tersebut dapat 

membentuk zat aktif xeronine di dalam tubuh. Proxeronine 

merupakan prekursor atau zat pembentuk  xeronine. Xeronine 

merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tubuh ternak untuk 

menggerakkan enzim-enzim, memperbaiki struktur dan fungsi 

sel tubuh. Hal serupa juga dilaporkan oleh Heinicke (1999) 

yang menyatakan bahwa buah mengkudu yang masak 

mengandung enzim proxeronase. Enzim tersebut dapat 

mengkonversi proxeronase dalam tubuh menjadi xeronine. 

Xeronine berfungsi mengatur keutuhan protein serta 

menetralkan racun yang dihasilkan oleh kapang dan jamur. 

Hasil yang serupa juga disampaikan oleh Hidayati dan 

Sujono (2006), yang menyatakan bahwa penambahan tepung 

buah mengkudu menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 
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(P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan ayam pedaging 

umur 1 sampai 35 hari. Pertambahan bobot badan masing-

masing perlakuan P0 (tanpa tepung buah mengkudu), P1 

(penambahan 0,5% tepung buah mengkudu), P2 (penambahan 

1% tepung buah mengkudu), P3 (penambahan 1,5% tepung 

buah mengkudu) dan P4 (penambahan 2% tepung buah 

mengkudu) mempunyai nilai rataan yang relatif sama. 

Sehingga perlakuan tidak memberikan tingkat perbedan yang 

signifikan. Hal ini juga sesuai dengan Bintang, Sinurat dan 

Purwadaria (2007) yang menyatakan bahwa pemberian tepung 

ampas mengkudu pada level 1,2 – 4,8 g/kg ransum secara 

kontinyu selama 35 hari menghasilkan bobot badan akhir 

ayam pedaging yang tidak berbeda nyata. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan (FCR) 

Konversi pakan merupakan salah satu tolak ukur untuk 

mengetahui kualitas pakan yang diberikan pada ternak dalam 

memenuhi gizi yang dibutuhkan. Konversi ransum diperoleh 

dari perbandingan ransum yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan dalam waktu tertentu. Semakin 

tinggi nilai konversi pakan, berarti semakin buruk kualitas 

nilai gizi dari pakan tersebut. Jumlah konsumsi pakan yang 

sama pada tingkat pertambahan bobot badan yang semakin 

besar sudah tentu akan menghasilkan nilai konversi pakan 

yang semakin kecil. Pengaruh penambahan tepung buah 

mengkudu terhadap konversi pakan ditampilkan pada Tabel 5. 

Rataan hasil perlakuan terhadap konversi pakan dari yang 

terendah secara berurutan adalah P2 (4.49 ± 0.24), P3 (4.73 ± 

0.61), P1 (4.94 ± 1.06) dan P0 (5.31 ± 0.57). Pengaruh 

perlakuan terhadap konversi pakan secara lebih lanjut 
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dilakukan dengan menggunakan analisa ragam yang 

ditampilkan pada Lampiran 7. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu pada pakan itik hibrida 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. 

Hal ini dikarenakan konsumsi dan pertambahan bobot badan 

tiap perlakuan juga tidak berpengaruh nyata (P>0,05). 

Konversi pakan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan dan 

pertumbuhan bobot badan. Konversi pakan menunjukkan 

perbandingan pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan 

bobot badan ternak dalam setiap 1 kg. Pada umumnya 

konversi pakan digunakan sebagai pegangan berproduksi 

karena sekaligus melibatkan berat badan dan konsumsi pakan. 

Pengaruh perlakuan yang tidak berbeda nyata tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan tepung buah mengkudu 

hingga level 3% pada pakan itik hibrida belum memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap konversi pakan. Meskipun 

demikian penambahan tepung buah mengkudu di dalam pakan 

menghasilkan nilai konversi pakan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pakan kontrol (tanpa penambahan 

tepung buah mengkudu). Grafik pengaruh perlakuan terhadap 

nilai konversi pakan (FCR) ditampilkan pada Gambar 4.  

Penambahan tepung buah mengkudu pada level 2% 

dalam pakan menunjukkan nilai konversi pakan yang terendah 

yaitu 4,49. Sedangkan nilai konversi pakan yang paling tinggi 

ditunjukkan oleh pakan kontrol (P0) yaitu sebesar 5,31. Data 

ini menunjukkan perlakuan penambahan tepung buah 

mengkudu pada level 2%  lebih efisien dalam penyerapan 

makanan. Hal ini mungkin terkait dengan kandungan saponin 

dalam ampas mengkudu. Saponin merupakan senyawa yang 

telah dilaporkan bersifat bioaktif pada pertumbuhan hewan 
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dan mikroba pencernaan. Pemberian saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel pada usus, 

meningkatkan penyerapan zat makanan sehingga nilai 

konversi ransum yang dihasilkan lebih baik (Onning, Wang, 

Asp, Westorm dan Karlsson, 1996).  

Penambahan tepung buah mengkudu sebanyak 2% 

dalam pakan juga memberikan dampak positif secara 

ekonomi, karena dapat menghemat penggunaan pakan yang 

cukup signifikan. Saat ini bobot hidup minimal itik hibrida 

yang menjadi permintaan pasar adalah 1200 g/ekor. Nilai 

konversi pakan pada P2 (penambahan tepung buah mengkudu 

2%) adalah 4.49, maka pakan yang dibutuhkan untuk 

mencapai bobot hidup 1200 g/ekor adalah sebesar 5388 g. 

Sedangkan nilai konversi pakan pada P0 (pakan kontrol) 

adalah 5.31, maka pakan yang dibutuhkan untuk mencapai 

bobot hidup 1200 g/ekor adalah sebesar 6372 g. Sehingga 

dengan penambahan tepung buah mengkudu sebanyak 2% 

dalam pakan dapat menghemat pakan sebesar 984 gram untuk 

satu ekornya. Jika populasi itik hibrida yang dipelihara 

sebanyak 1000 ekor, maka dapat menghemat pakan sebesar 

984 kg. Apabila dihitung dalam rupiah, maka penambahan 

tepung buah mengkudu sebanyak 2% dalam pakan itik hibrida 

dapat menghemat biaya produksi sebesar Rp 2.812,-/ekor 

(harga tepung buah mengkudu Rp 15,-/g dan harga pakan 

sebesar Rp 4.500,-/kg). Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu sebanyak 2% pada pakan 

sangat dianjurkan karena mampu menurunkan nilai konversi 

pakan, sehingga dapat menghemat biaya pakan. 
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Gambar 4. Grafik pengaruh perlakuan terhadap nilai konversi 

pakan (FCR) 

 

Hasil penelitian yang serupa juga dilaporkan oleh 

Sujana dkk (2008), penambahan tepung buah mengkudu 

dalam ransum ayam pedaging hingga level 4 gram/kg tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konversi pakan. 

Hal ini juga sesuai dengan Hidayati dan Sujono (2006), yang 

menyatakan bahwa penambahan tepung buah mengkudu 

hingga level 1,5% dalam pakan ayam pedaging tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap konversi 

pakan. Hasil yang berbeda dilaporkan oleh Bintang dkk. 

(2007), yang menyatakan bahwa konversi ransum yang 

mendapat ampas mengkudu level tertinggi (4,8 g/kg) nyata 

lebih rendah dibandingkan dengan ketiga perlakuan lainnya 

(0,0; 1,2 dan 2,4 g/kg). Data tersebut menunjukkan perlakuan 



36 
 

level tertinggi (4,8 g/kg) lebih efisien dalam penyerapan 

makanan. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan 

disebabkan oleh ampas mengkudu yang digunakan Bintang 

dkk. (2007) mengandung senyawa aktif yang lebih baik, 

karena ampas yang digunakan merupakan ampas dari industri 

sari mengkudu yang tentunya menggunakan buah mengkudu 

dengan kualitas yang baik. Sehingga zat-zat aktif yang 

terdapat dalam ampas mengkudu lebih banyak. Hal ini 

dijelaskan oleh Windisch, Schedle, Plitzner dan Kroismayr 

(2008), bahwa kandungan zat-zat aktif dalam feed additive 

fitogenik dipengaruhi oleh bagian tanaman  yang digunakan, 

musim panen, letak geografis dan teknik  pemrosesan 

(pemanasan, penyulingan, ekstraksi) yang dapat menyebabkan 

perubahan kandungan pada produk akhirnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan tepung buah mengkudu dalam pakan 

hingga level 3% belum dapat meningkatkan secara 

signifikan penampilan produksi itik hibrida.  

2. Penambahan tepung buah mengkudu sebanyak 2% 

dalam pakan menunjukkan hasil yang terbaik 

ditinjau dari konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan itik hibrida.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk 

menggunakan tepung buah mengkudu sebanyak 2% sebagai 

feed additive dalam pakan itik hibrida serta melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait pengaruh penambahan tepung 

buah mengkudu dalam pakan terhadap tingkat kesehatan itik 

hibrida.   

 

 


