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ABSTRACT 

 

The research was conducted to evaluate the effect of 

basil powder as feed additive to the quality of carcass of hybrid 

duck. The material were one hundred hybrid duck aged 14 days 

and undifferentiated sex (unsexed). The hybrid duck reared 

until 49-days old. The research method was experiment 

arranged by using Completely Randomized Design (CRD) with 

five treatments and four replications, each replication consisted 

of five hybrid ducks. The treatments consisted of  P0 as basal 

feed, P1 basal feed + 0,75% basal powder, P2 basal feed + 

1,25% basil powder, P3 basal feed + 1,75% basil powder, and 

P4 basal feed + 2,25% basil powder. The variables were carcass 

percentage, carcass weight, and percentage parts of carcass. The 

data were tabulated in the Microsoft Excel program, then 

analysed by using Analysis Of Variance (ANOVA), if there was 

a difference among treatment then continued by Duncan’s 

Multiple Range  

Test.The result showed that basil powder did not give 

significant effect (P<0,05) on percentage of carcass, weight of 
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carcass and parts of carcass percentages. Thr results of average 

of percentages of carcass 54,19 ± 5,46%, weight of carcass 

615,05 ± 66,97g, percentage of thigh 22,99 ± 3,08%, percentage 

of breast 14,99 ± 2,64%, and percentage of wings 15,56 ± 2,00. 

It was concluded that the addition of basil (ocimum 

americanum) powder as a feed additive in feed of hybrid duck 

age 14 to 49 days have not been able to increase of percentage 

of carcass, weight of carcass and parts of carcass percentages of 

hybrid duck. 

 

Keywords: hybrid duck, basil powder, carcass percentage, 

weight of carcass, carcass cuts. 
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RINGKASAN 

Tepung kemangi adalah salah satu olahan dari tanaman 

herbal yang saat ini belum diketahui khasiatnya apabila 

diterapkan ke ternak. Tanaman ini memiliki banyak zat aktif 

yakni minyak atsiri yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan dan memaksimalkan pertumbuhan serta 

meningkatkan daya tahan tubuh ternak pada suatu usaha 

peternakan khususnya peternakan itik. Penambahan tepung 

kemangi dalam pakan basal itik pedaging diharapkan mampu 

meningkatkan persentase, bobot, dan bagian-bagian karkas 

pada itik hibrida. 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Itik milik bapak 

Tito di Junrejo Kota. Batu  pada tanggal 7 September – 26 

Oktober 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penambahan tepung kemangi terhadap persentase, bobot dan 

bagian-bagian karkas itik pedaging. Penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat dalam bidang perunggasan yaitu 

memberikan informasi mengenai pengaruh dan level optimal 

penambahan tepung kemangi sebagai aditif pakan terhadap  
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persentase,bobot, dan bagian-bagian karkas itik 

hibrida.Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tepung kemangi, pakan basal, itik yang digunakan jenis Hibrida 

umur 15 hari sebanyak 100 ekor  dipelihara dari umur 1 sampai 

49 hari dengan bobot badan rata-rata  314,14 ± 23,47 (g/ekor)  

dengan koefisien keragaman sebesar 7,46%. Penambahan 

tepung kemangi terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Adapun 

perlakuan tersebut adalah P0 perlakuan tanpa tepung kemangi, 

P1 pakan basal + 0,75 % tepung kemangi, P2 pakan basal + 1,25 

% tepung kemangi, P3 pakan basal + 1,75 % tepung kemangi 

dan P4 pakan basal + 2,25 % tepung kemangi.  

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

persentase karkas, bobot karkas dan persentase bagian-bagian 

karkas. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang akan 

ditabulasi dengan menggunakan software Microsoft excel. Data 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau 

berbeda sangat nyata (P<0,01) maka akan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda atau Duncan’s. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan persentase, 

bobot  dan bagian-bagian karkas berturut turut adalah 54,19 ± 

5,46 %: 615,05 ± 66,97 g : paha 22,99 ± 3,08 % : dada 14,99 ± 

2,64 % dan sayap 15,56 ± 2,00 %. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kemangi sebagai 

aditif pakan tidak memberikan hasil yang nyata (P<0,05) 

persentase karkas, bobot karkas, dan bagian-bagian karkas itik 

hibrida. Kesimpulan dari penelitian bahwa penambahan tepung 

kemangi sebagai aditif pakan dalam pakan itik hibrida umur 14 

sampai 49 hari tidak meningkatkan persentase karkas, bobot 

karkas, dan bagian-bagian karkas. Disarankan penambahan 
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tepung tanaman kemangi kedalam pakan basal dalam bentuk 

segar atau dalam bentuk ekstak agar dapat berpengaruh pada 

ternak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Ternak itik merupakan salah satu komoditi unggas yang 

nantinya mempunyai potensi sebagai sumber protein hewani 

bagi manusia. Itik dapat dimanfaatkan sebagai penghasil telur 

dan daging sebagai pengganti sumber protein dari ayam. 

Pembudidayaan itik menjadi sangat potensial di Indonesia, 

selain pemeliharaannya yang mudah itik merupakan salah satu 

ternak yang disukai sebagai pemasok kebutuhan protein 

hewani dalam bahan makanan dan merupakan peluang usaha 

yang menjanjikan  untuk masyarakat Indonesia. 

 Sektor pakan pada dunia peternakan pada dasarnya 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha peternakan. 

Pakan pada peternakan itik pedaging berperan sekitar 60%-

70% dari keseluruhan biaya produksi. Pakan yang pasti akan 

mengalami peningkatan harga pada setiap tahunnya akan 

mendorong peternak untuk mencari bahan pakan alternatif lain 

atau mungkin aditif pakan guna meningkatkan produksi itik 

dengan tanpa mengurangi nilai nutrisi dari pakan. Usaha yang 

dapat dilakukan saat ini guna mengoptimalkan pakan yang 

digunakan dengan penambahan aditif pakan. 

 Aditif pakan merupakan pakan tambahan yang dapat 

meningkatkan efisiensi pakan dan produksi ternak. 

Penggunaan aditif pakan dalam bentuk antibiotik sintetis yang 

biasanya digunakan dapat menimbulkan residu pada suatu 

hasil peternakan khususnya dalam daging. Efek samping 

residu antibiotik yakni dapat menimbulkan toksik maupun 

alergi bagi konsumen daging yang terdapat residu antibiotik 

didalamnya. Kasus tersebut menimbulkan adanya usaha 

pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh residu 
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antibiotik sintetis dengan alternatif memanfaatkan bahan alami 

atau herbal yang mengandung antimikroba dan antioksidan  

sebagai aditif pakan pengganti antibiotik sintetis sehingga efek 

yang ditimbulkan tidak berdampak negatif pada konsumen. 

 Kemangi adalah salah satu jenis tanaman herbal yang 

bisa dipergunakan sebagai pengganti antibiotik sintetis. 

Kemangi mengandung senyawa bioaktif yang memiliki peran 

seperti bahan-bahan kimia layaknya antibiotik. Kandungan 

minyak atsiri dalam kemangi merupakan  bahan yang 

digunakan dalam campuran obat maupun terapi aroma. 

Menurut Adnyana dan Firmansyah (2006) menyatakan bahwa 

senyawa yang banyak ditemukan dalam minyak atsiri ini 

antara lain 1,8-sineol, trans-beta-ocimen, kamfor, linalool, 

metil kavikol, geraniol, citral eugenol, metal sinamat, metil 

eugenol, beta-bisabolen, beta-kariopilen. Kandungan utama 

yang banyak terdapat dalam minyak atsiri yang beredar di  

Pasaran seperti minyak sweet basil adalah linalool, metil 

kavikol. Kandungan lainnya yang juga cukup tinggi adalah 

eugenol dan 1,8-sineol, selanjutnya dengan kadar yang lebih 

rendah adalah Citral (neral dan geranial ) juga ocimen. 

Penggunaan kemangi dapat dipakai sebagai aditif pakan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh dalam peningkatan performa 

ayam maupun unggas lainya. 

 Kandungan minyak atsiri yang ada dalam kemangi 

membantu kerja enzim pencernaan sehingga laju pakan 

meningkat dan seiring dengan laju pertumbuhan maka 

produksi daging akan naik ( Siswi, Eko widodo dan Irfan H 

Djunaidi. 2014). Kandungan minyak atsiri dalam kemangi 

juga mampu meningkatkan relaksasi usus halus sehingga dapat 

menyerap zat-zat makanan untuk pertumbuhan secara 
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optimum. Minyak atsiri tersebut juga dapat menghambat 

bakteri penyebab diare sehingga proses pencernaan dan 

penyerapan zat-zat nutrisi menjadi lebih sempurna serta dapat 

memperbaiki saluran pencernaan (Dharmayanti, 2003). 

Tumbuhan herbal ini sering juga dipergunakan sebagai obat-

obatan tradisional seperti obat demam, diare, mual, antibakteri, 

infeksi dan masih banyak yang lainnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 

pengaruh penambahan tepung kemangi sebagai aditif pakan 

terhadap persentase karkas, berat  karkas dan bagian-bagian 

karkasitik pedaging hibrida. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

pengaruh penambahan tepung kemangi sebagai aditif pakan 

terhadap persentase karkas, berat karkas dan bagian-bagian 

karkas itik pedaging hibrida. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

: 

1. Pedoman untuk menghasilkan karkas yang sehat tanpa 

ada residu antibiotik didalamnya. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya 

peternak terkait pengaruh penambahan tepung daun 

kemangi sebagai aditif pakan yang nantinya dapat 

meningkatkan produksi itik hibrida guna mencari   

keuntungan yang maksimal. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Faktor utama dalam dunia peternakan khususnya 

peternakan unggas adalah komposisi pakan yang digunakan, 

kerena dalam suatu usaha peternakan biaya pakan memiliki 

kontribusi sebesar 60 -70 % peranannya terhadap biaya 

produksi suatu usaha peternak. Alternatif pakan perlu 

digunakan untuk memperbaiki konversi dalam pakan guna 

meminimalisir biaya. Kemangi pada dasarnya dapat 

dipergunakan sebagai aditif pakan atau feed additive yang 

nantinya dapat mempengaruhi produktifitas suatu usaha 

peternakan. Antibiotik sintetik yang sekarang marak 

digunakan dalam dunia peternakan pada dasarnya akan 

menimbulkan residu pada produk peternakan yang nantinya 

akan menimbulkan dampak negatif pada konsumen     (Sinurat 

dkk, 2002). 

 Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam mempercepat pertumbuhan ternak, untuk itu 

perlu ditambahkannya suatu bahan aditif pakan guna 

mempercepat pertumbuhannya (McDonald, 2002). Kemangi 

adalah salah satu tumbuhan herbal yang dapat dijadikan 

sebagai aditif pakan karena mengandung anti bakteri (Rahayu, 

2014). 

Penggunaan aditif pakan berupa tepung daun kemangi 

(Ocinum basilicum) dalam dunia peternakan dapat dijadikan 

alternatif sebagai pengganti antibiotik sintetik yang tidak 

meninggalkan residu dalam daging atau telur, selain itu 

kemangi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan 

performa unggas (Negoro, Achman dan Muharlien, 2014). 

Ekstrak ethanol dari daun kemangi (Ocinum basilicum) 

banyak mengandung antibakterial yakni berupa minyak atsiri. 
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Minyak atsiri pada kemangi dapat menghambat bakteri 

(pathogen) penyebab diare sehingga proses pencernaan dan 

penyerapan zat-zat nutrisi menjadi lebih sempurna serta dapat 

memperbaiki saluran pencernaan, dengan begitu penyerapan 

sari-sari makanan akan lebih maksimal (Nugroho ,1998 dalam 

Suyanto, dkk. 2013). 

Pemberian tepung kemangi sebagai aditif pakan 

diharapkan dapat menanggulangi bakteri-bakteri pembawa 

penyakit yang menimbulkan penurunan produksi pada suatu 

peternakan khususnya peternakan ayam pedaging. Penggunaan 

tepung kemangi dalam susunan pakan ayam pedaging tidak 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot 

karkas namun dapat menurunkan kadar kolesterol dalam 

daging ayam hal ini dikarenakan pada tanaman kemangi 

mengandung senyawa bio aktif yakni minyak atsiri dan 

flavonoid sebagai anti bacteria namun tidak menimbulkan 

perbedaan pada persentase karkas (Suyanto, dkk. 2013). 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukannya penelitian 

tentang penambahan kemangi sebagai aditif pakan terhadap 

itik hibrida. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

skema dihalaman berikut ini: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 



7 

 

1.6 Hipotesis 

 Penggunaan tepung tanaman kemangi yang 

mengandung minyak atsiri sebagai aditif pakan dapat 

meningkatkan persentase, berat dan bagian-bagian karkas itik 

pedaging hibrida. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kemangi 

Tanaman kemangi merupakan tanaman Tanaman yang 

banyak tumbuh didaerah tropis ini merupakan herba tegak atau 

semak, tajuk membulat, bercabang banyak, sangat harun 

dengan tinggi 0,3-1,5 m. Batang pokoknya tidak jelas, 

berwarnah hijau sering keunguan dan berambut atau tidak. 

Daun tunggal, berhadapan, dan tersusun dari bawah ke atas. 

Panjang tungkai daun 0,25 - 3 cm dengan setiap helaian daun 

berbentuk bulat telur sampai elips, memanjang dan unujg 

runcing atau tumpul. Pangkal daun pasak sampai membulat, 

dikedua permukaan berambut halus, tepi daun bergerigi lemah, 

bergelombang atau rata (Tallamma, 2014) 

Taksonomi tumbuhan menurut Tallamma (2014), kemangi 

dikelompokkan sebagai: 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliopsida 

 Ordo  : Lamiales 

 Famili  : Lamiaceae 

 Genus  : Ocimum 

 Spesies  : Ocimum americanum 

 Gambar dari kemangi dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut: 
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Gambar 1. Kemangi 

 

 Daun kemangi mengandung tanin (4,6%), flavonoid, 

steroid, triterpenoid, minyak atsiri (2%), asam heksauronat, 

pentosa, xilosa, asam metil homoanisat, molludistin serta asam 

ursolat. Kandungan fitokimia tersebut menyebabkan daun 

kemangi mempunyai  beragam khasiat antara lain: analgesik, 

antiamnesik, nootropik, antihelmintik, anti  bakterial, anti 

katarak, anti fertilitas, anti hiperlipidemi, anti inflamasi, anti 

lipidperoksidatif, anti oksidan, anti stress, anti thyroid, 
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antitusif, anti ulkus, kemoprotektif, imunomodulator, 

radioprotektif, aktivitas hipoglikemik, aktivitas hipotensif, dan 

anti kanker (Dattani, 2008). Kemangi juga memiliki beragam 

efek biologi dan farmakologi pada kandungan minyak atsiri dan 

ekstrak ethanol daun kemangi yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri seperti: Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli (Sudarsono dkk, 2002). Secara tradisional, 

Ocimum basilicum dapat digunakan sebagai obat untuk 

menyembuhkan beberapa penyakit seperti demam, mengurangi 

rasa mual, sakit kepala, sembelit, diare, batuk, penyakit kulit, 

penyakit cacing, gagal ginjal, epilepsi dan digunakan sebagai 

penambah aroma pada makanan (Nurcahyanti dkk, 2011). 

Komposisi dari daun kemangi per 100 g dapat dilihat pada 

Tabel 1 . 

Minyat atsiri merupakan campuran berbagai senyawa 

organik yang mudah menguap, mudah larut dalam pelarut 

organik serta mempunyai aroma khas yang sesuai dengan jenis 

tanamannya (Sembiring, Winarti dan Baringbing, 2002). 

Kandungan minyak atsiri mampu menghambat bakteri 

pathogen (penyebab diare) dan meningkatkan relakasasi usus 

sehingga penyerapan zat-zat makanan lebih sempurna dan 

memperbaiki saluran pencernaan (Suyanto, Achmanu dan 

Muharlien, 2013). Minyak atsiri dapat membantu 

mengoptimalkan fungsi organ tubuh melalui aktivitas kerja 

enzim pencernaan mengakibatkan laju pakan meningkat seiring 

dengan laju pertumbuhan sehingga dapat dihasilkan daging 

yang baik. Pakan menjadi  lebih  mudah  untuk  dicerna 

menyebabkan  lambung  menjadi  cepat  kosong sehingga 
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ayam menjadi cepat  lapar dan ayam  akan  mengkonsumsi 

pakan lebih banyak (Setyanto, tmomarsono dan Muryani, 

2012). 

 

Tabel 1. Komposisi Daun Kemangi (Ocimum americanum L) 

Per 100 g 

Unsur Jumlah 

Kalori(kal) 27 (113KJ) 

Protein (g) 2,54 

Lemak (g) 0,61 

Karbohidrat (g) 4,34 

Serat (g) 3,90 

Kalsium (mg) 154,00 

Besi (mg) 3,17 

Magnesium (mg) 81,00 

Phospor (mg) 69,00 

Potassium (mg) 462,00 

Seng (mg) 0,85 

ß – karoten (μg) 4500,00 

Thiamin (mg) 0,02 

Rhiboflavin (mg) 0,07 

Niasin (mg) 0,92 

Vitamin E (mg) 0,2 

Vitamin B-12 (mcg) 0,00 

Vitamin A (mcg) 386,00 

Vitamin A (IU) 3684,00 

Air (%) 90,96 

Sumber: Riana (2000) 
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2.2 Itik 

Itik (Anas plathyryncos) tergolong dalam unggas air. 

Ternak itik yang banyak dikenal sekarang adalah jenis itik 

domestic yang merupakan itik dari hasil budidaya atau Anas 

domesticus. Itik ini merupakan keturunan dari itik liar species 

Anas plathyryncos yang dikenal dengan nama Wild Mallard. 

Itik hibrida merupakan jenis persilangan dari dua jenis itik yang 

berbeda. Itik hibrida mempunyai pertambahan bobot badan 

yang baik. Persilangan antara itik Mojosari jantan dengan itik 

Alabio akan menghasilkan itik yang mampu mencapai bobot 

1,3 kg (Prasetyo,2003). Itik pedaging memiliki bebrapa jenis 

diantaranya adalah itik Muscovy (Anas Moscata, Pato, dan itik 

Manila), itik Peking, itik Alylesbury dan itik Rouen (Prihatman, 

2000). Itik hibrida mempunyai cirri-ciri: postur tubuh tegak 

agak lebar proposional, paruh lebar. Warna bulu dominan 

hitam, sebagian kecil ada yang bercorak putih dan bercorak 

coklat putih variatif dengan rata-rata berat dewasa sekitar 2 -3  

kg. Berbeda dengan itik lokal yang memerlukan waktu 

pemeliharaan hingga 3 atau 4 bulan. Itik hibrida memiliki daya 

tahan tubuh yang bagus sehingga tingkat atau rasio kematian 

kecil. Itik hibrida memiliki ciri fisik menyerupai bebek lokal 

hanya saja lebih gemuk dibagian bawah perutnya. Itik hibrida 

memliki keunggulan dimana pertumbuhan dagingnya cepat. 

Itik dapat mencapai berat  

badan 1,4-2 kg diperlukan waktu pemeliharaan antara 40-50 

hari (Anonimus,2012). Gambar itik dapat dilihat pada Gambar 

3 : 
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Gambar 2. Itik Hibrida 

 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Itik Pedaging 

 Faktor yang paling penting dalam dunia peternakan yakni 

salah satunya adalah pakan. Menurut Achmanu dan Muharlien 

(2011) penggunaan pakan yang berkualitas tinggi merupakan 

faktor yang berpengaruh besar pada pertumbuhan ternak 

unggas. Menurut Sinurat, Miftah dan Pasaribu (1993) dalam 

usaha pemeliharaan  itik pedaging, ternak dipelihara selama 2 

bulan oleh peternak dan kemudian dijual. Permasalahan yang 

sering dihadapi dalam usaha pemeliharaan itik pedaging adalah 

efisiensi pakan. Syarat pakan yang digunakan adalah palatable, 

tidak mengandung racun, tidak berjamur, tidak dalam keadaan 

busuk, tidak mengalami penggumpalan, serta dapat diperoleh 

dan murah. 
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Bahan pakan yang diberikan kepada itik pada 

prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pakan yang diberikan 

untuk ayam. Perbedaan terletak pada kadar protein dalam pakan 

yang lebih tinggi. Bahan pakan itik tersusun terdiri dari jagung 

kuning, dedak halus, bungkil kacang kedele, bungkil kelapa, 

tepung ikan dan bahan-bahan makanan lainnya yang menjadi 

sumber protein dan energi. Protein merupakan struktur yang 

penting dalam penyusunan jaringan-jaringan lunak di dalam 

tubuh hewan seperti urat daging, tenunan pengikat, kolagen, 

kulit, rambut dan  kuku dalam tubuh ayam atau itik untuk bulu 

dan paruh (Wahju, 2004). 

NRC (1994) melaporkan bahwa itik dapat dipelihara 

dalam sistem terbuka dengan adanya penambahan air. Pakan 

dalam bentuk pellet dilaporkan lebih baik dari segi ekonomis 

dibanding dengan pakan dalam bentuk mash. Pemberian pakan 

pada itik masa grower diberikan sebanyak 2-3 kali setiap 

harinya.Bahan pakan itik sangat mirip dengan bahan pakan 

ayam pedaging. Kebutuhan zat makanan pakan itik pedaging  

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. KebutuhanZat Makanan Pakan Itik Pedaging 

Zat Makanan Starter 

(0-2 minggu) 

Grower 

(2-7 minggu) 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2900 3000 

Protein (%) 22 16 

Aginin (%) 1,10 1,00 

Lysin (%) 1,10 0,9 

Methionin + Cystin (%) 0,8 0,60 

Kalsium (%) 0,68 0,60 

Fosfor tersedia (%) 0,40 0,35 

Natrium (%) 0,15 0,15 

Khlor (%) 0,12 0,12 

Vitamin A (IU) 4000 4000 

Vitamin D (IU)  220 220 

Ribovlavin (mg) 4,00 4,00 

Asam panthotenat (mg) 11,00 11,00 

Sodium (%) 0,15 0,15 

Niasin (mg) 55,00 55,00 

Manganese (mg) 40,00 40,00 

Zinkum (mg)  60,00 60,00 

Magnesium (mg) 500 500 

Selenium (mg) 0,14 0,14 

Sumber : NRC (1994) 

 

 Pola pemberian pakan pada itik pedaging dengan cara 

pemberian pakan secara terus menerus, dalam arti ketika pakan 

habis perlu ditambahkan kembali. Pemeliharaan itik dalam 

berbagai fase mempunyai perbedaan dalam pakan yang 

diberikan khususnya pada fase starter harus mengandung lebih 
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banyak protein seperti pellet dan konsentrat (Rositawati, 2012). 

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pertumbuhan itik 

adalah terpenuhinya ait. Air yang sesuai dengan itik adalah air 

yang besih, sejuk, tidak berbau, tawar, dan tidak mengandung 

racun. Jumlah kebutuhan air pada itik mempunyai porsi dua kali 

lipat dengan pakan yang dikonsumsinya (Ketaren, 2002). 

 Pakan diproduksi dengan menggunakan beberapa 

campuran bahan yang berasal dari limbah pertanian, perikanan, 

dan pakan buatan pabrik. Pemberian pakan pada fase starter 

dan grower sebanyak 20-40 (frekuensi sebanyak 3-4), dan 40-

60 g/ekor/hari (frekuensi 2-3 kali) (Sukmaya dan Rismayanti, 

2010). 

 

2.4 Feed Additive 

 Feed additive atau aditif pakan adalah bahan tambahan 

pakan yang dicampur kedalam pakan. Bahan tersebut dapat 

mempengaruhi kesehatan maupun nutrisi ternak. Aditif pakan 

adalah bahan pakan yang sengaja ditambahkan dalam pakan 

dengan cara pencampuran untuk diberikan pada ternak (Wahju, 

2004). Tujuan dari pemberian bahan tambahan pakan adalah 

memacu pertumbuhan atau meningkatkan produktifitas, 

menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan efisiensi produksi. 

Aditif pakan yang digunakan pada umumnya adalah antibiotik, 

probiotik, prebiotik, asam organik dan bioaktif tanaman 

(Adams, 2000). Aditif pakan juga biasa disebut sebagai 

kombinasi bahan non nutrisi yang ditambahkan kedalam pakan 

ternak guna meningkatkan nilai nutrisi suatu pakan. Pemberian 

aditif pakan biasanya dilakukan dengan dosis yang kecil 

dikarenakan pemberian yang terlalu banyak akan menyebabkan 

adanya residu yang tertinggal pada produk peternakan 

(Widodo, 2010). 
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 Menurut Rahayu dan Budiman (2013) menjelaskan 

bahwa aditif pakan  memiliki fungsi yaitu sebagai pemacu 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan pada ayam, 

selama ini banyak digunakan additif pakan komersial yang 

memiliki harga tinggi namun juga memiliki kelemahan yaitu 

kurangnya jaminan keamanan karena adanya residu bahan 

kimia dan hormon dalam produk yang terkandung dalam aditif 

pakan tersebut. Ternak ungas yang diberikan aditif pakan akan 

meningkatkan daya tahan tubuh, produktivitas, effisiensi pakan, 

kualitas karkas daging ayam lebih baik (perlemakan abdomen 

berkurang), aroma daging dan telur tidak amis (Zainuddin, 

2002).  Menurut Winarno  (2002) aditif pakan  menurut asalnya 

dapat berasal dari alamiah seperti lesitin, asam sitrat, dan lain 

sebagainya; dapat juga disintesis dari bahan kimia yang 

mempunyai sifat serupa benar bahan alamiah yang sejenis, baik 

susunan kimianya maupun sifat metabolismenya, seperti beta 

karoten, asam askorbat, dan lain-lain  

Aditif pakan mempunyai dapak positif terhadap 

peningkatan kesehatan dan stamina ternak, pertumbuhan, 

produktifitas menjadi optimal, meningkatkan efisiensi pakan, 

lemak abdominal lenih sedikit, aroma karkas tidak amis, warna 

kuning telur lebih orange, serta dapat mengurai bau kotoran. 

Tanaman herbal atau obat dapat diberikan sebagai aditif pakan 

melalui air minum ataupun ditambahkan dalam  

Pakan (Zainuddin, 2002) 
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2.5 Persentase dan Berat Karkas 

 Karkas adalah bagian tubuh dari unggas setelah 

dilakukannya pemotongan, pembuangan bulu, lemak 

abdominal, organ dalam, kaki, kepala, leher, dan darah, kecuali 

paru-paru dan ginjal ( Rizal, 2006). Kualitas dari karkas itu 

sendiri ditentukan oleh beberapa faktor yakni: genetic, spesies, 

bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, serta 

bagaimana proses pemotongannya dalam hal ini proses 

pelayuan, metode pemasakan, pH karkas, Bahan tambahan 

termasuk enzim, hormon, antibiotik, serta macam otot dan 

daging. Komponen karkas dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

lingkungan (Soeparno, 1994). Peningkatan bobot karkas pada 

dasarnya diimbangi dengan penurunan lemak abdominal yang 

nantinya akan menghasilkan daging yang lebih tinggi (Tillman, 

1998) 

 Persentase karkas didapat dengan membagi bobot karkas 

dengan bobot potong kemudian dikalikan dengan 100% 

(Abubakar dan Nataamijaya, 1999). Masni, et al., (2010) 

menyatakan bahwa persentase karkas berkisar antara 65-75%. 

Persentase berbagai jenis itik mempunyai perbedaan seiring 

dengan jenis itik tersebut. Persentase itik Peking jantan sekitar 

66,55% dan untuk itik Peking betina sekitar 67,26%. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa persentase karkas itik Peking 

lebih tinggi dibandingkan dengan persentase itik lokal 

dikarekan telah mengalami pemuliaan (Dwijayanti, 2005). 

 Penambahan aditif pakan berupa sari kunyit pada pakan 

ternak itik berupa bahan alami atau herbal yang mengandung 

antibakteri ataupun atioksidan dapat meningkatkan persentase 

karkas. Peningkatan bobot karkas disebabkan karena  
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kandungan minyak atsiri yang dapat mempercepat 

penggosongan isi lambung sehingga pencernaan dapat 

dimaksimalkan ( Putri, Busono dan Widodo, 2014). 

 

2.6 Bagian-Bagian Potongan Karkas 

 Karkas berdasarkan potongan komersilnya dapat dibagi 

menjadi lima bagian yaitu: dada, sayap, punggung, paha dan 

pangkal paha (Resnawati, 2004). Soeparno (2005), faktor 

genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan 

komposisi tubuh yang meliputi distribusi otot, komposisi kimia 

dan komponen karkas. Selain itu faktor lain yang 

mempengaruhi persentase potongan karkas antara lain: bangsa, 

umur, bobot badan dan pakan. 

Soeparno (1992) menyatakan bahwa setelah pemotongan 

unggas dan perendaman menggunakan air panas guna 

mempermudah pencabutan bulu kemudian dilakukan 

pemotongan sekaligus  pemisahan bagian-bagian dari organ-

ogan dalam (jerohan), kepala, kaki dan leher sehingga tinggal 

bagian karkas yang tersisa seperti sayap, punggung, dada dan 

paha. 

Cara mendapatkan bagian-bagian karkas maupun non karkas 

adalah sebagai berikut: 

Cara mendapatkan bagian-bagian karkas menurut 

(Armissaputri, dkk.  2013) 

1. Punggung (dipotong pada bagian persendian rusuk, 

pertautan scapula dengan humerus dan coracoids serta 

persendian pangkal paha). 

2. Sayap (dipotong pada persendian tulang pangkal sayap). 
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3. Dada (dipotong pada persendian tulang rusuk sampai 

pada laju pertautan tulang belikat dan clavicula dengan 

leher. 

4. Paha (dipotong pada pangkal paha). 

5. Giblet (jantung, hati, gizzard) 

 

Cara mendapatkan bagian-bagian non karkas : 

1. Kepala : dipotong pada tulang atlas pertama. 

2. Leher : dipotong pada tulang atlas ke-1 sampai tulang 

atlas ke-14. 

3. Shank : dipotong pada bagian persendian kaki (flock 

point) 

4. Viscera (Usus) : dipotong pada bagian ventrikularis 

sampai kloaka. 

Menurut Amaludin (2013) bahwa tempat dan system 

pemeliharaanan ternak itik pedaging akan menyebabkan 

perbedaan yang nyata bada persentase masing-masing bagian 

karkas. Sistem pemeliharaan sangat berpengaruh dikarenakan 

didalamnya terdapat unsur pemberian pakan yang menentukan 

dalam suatu usaha peternakan. Komposisi pakan tertentu juga 

akan menyebabkan persentase bobot bagian-bagian karkas 

paha, dada, punggung, dan sayap menglami  peningkatan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di kandang peternakan milik 

Bapak Tito, di Desa Ploso Kecamatan Junrejo, Kabupaten Batu. 

Analisis Proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratoium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada 7 September – 26 

Oktober 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik Pedaging 

 Itik yang digunakan dalam penelitian adalah itik hibrida 

persilangan antara itik Peking betina dan itik Campbell jantan 

yang dipelihara dari Day Old Duck (DOD) 1 hari sampai 

dengan panen umur 49 hari sebanyak 100 ekor. Umur 1-14 hari 

pakan yang diberikan adalah pakan komersial buatan pabrik 

sedangkan pemberian pakan perlakuan dilaksanakan pada umur 

15-49 hari  

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan Kandang 

 Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang umbaran sebanyak 20 petak masing-masing petak diisi 

5 ekor itik. Setiap kandang dilengkapi dengan tempat pakan, 

tempat minum, dan timbangan pakan, dan peralatan 

kebersihan.Kandang yang digunakan tipe umbaran dengan 

ukuran 1 x 1 x 0,5 m 

 Tata letak pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus mempunyai peluang 

yang sama untuk diberi perlakuan tertentu atau obyektif dalam 
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penempatannya dalam urutan-urutan percobaan agar semua 

mendapatkan hasil yang maksimal. Pengacakan perlakuan 

dilakukan dengan cara menggunakan tabel bilangan acak, 

sistem lotere secara manual, atau menggunakan komputer 

(Suhaemi, 2011).  

 

3.2.3 Pembuatan Tepung Tanaman Kemangi (TTK) 

 Tepung kemangi dibuat dari tanaman kemangi yang 

dibeli di pasar-pasar terdekat dan mencari kemangi yang 

tumbuh liar dengan harga Rp. 2000,- per kg. pembuatan tepung 

kemangi membutuhkan 10 kg tanaman kemangi segar yang 

akan menjadi 1 kg tepung kemangi.  Berikut tahapan pembuatan 

tepung daun kemangi menurut Suyanto (2013):  

 
Gambar 1. Bagan Pembuatan Tepung Kemangi 
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3.2.4 Pakan 

 Pakan pada saat penelitian diberikan secara adlibitum. 

Itik pada umur 1-14 hari pakan yang diberikan adalah pakan 

komersil, pakan komersil yang diberikan merupakan pakan 

produksi dari PT. Japfa Comfeed dengan kandungan nutrisi 

dapat dilihat pada lampiran 11 dan pada umur 15-49 hari pakan 

yang diberikan adalah pakan basal yang sudah disusun dengan 

penambahantepung kemangi.Tabel kandungan zat makanan 

dari masing-masing bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 1.Kandungan Zat makanan Bahan pakan. 

Bahan pakan 
PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

 ME        

(Kkal/kg) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Jagung kuning(1)  8,60 3,90 2,00  3370 0,02 0,10 

Bekatul(1) 12,00 9,00 13,82  2400 0,20 1,00 

Bungkil Kedelai(1)  45,00 0,90 6,00  2240 0,32 0,29 

premix(1)  - - -  - 25,00 - 

L-Lysin(1) 98,80 - -  3790 - - 

Minyak kelapa(1)  - 99,90 0,50  9000 - - 

Tepung Ikan(1) 55,00 6,89 4,03  2200 - - 

Tepung Kemangi(2) 18,64 3,68 21,67  - - - 

Sumber : (1)   NRC (1994) 
         (2) Hasil analisa laboratorium nutrisi dan makanan 

ternak Fakultas PeternakanUniversitas Brawijaya 

(2015) 
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Tabel 4.Komposisi Pakan Basal Penelitian Beserta Kandungan 

Nutrisinya. 

Bahan Pakan (%) 

Jagung kuning 51,69 

Bekatul 24,00 

Bungkil Kedelai 14,51 

Tepung Ikan 8,00 

Premix 0,37 

Lysine 0,30 

Minyak kelapa 2,13 

Jumlah 100 

Kandungan Zat Nutrisi Perlakuan  

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3000,00 

Protein Kasar (%) 18,00 

Lemak Kasar (%) 6,92 

Serat Kasar (%) 5,51 

Kalsium (%) 0,73 

Fosfor (%) 0,33 

  

Lysine (%) 2,11 

Metionin (%) 0,18 

 

Keterangan : Perhitungan Ms Exel 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode pecobaan lapang menggunakan rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan dan 4 

ulangan dan pada tiap ulangan berisi 5 ekor itik pedaging. 

Pemeliharaan itik pedaging dilakukan mulai umur 1 hari umur 

49 hari. Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut. 
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 P0 = Penggunaan pakan basal tanpa penambahan + TTK 

 P1 = Pakan basal + TTK 0,75% 

 P2 = Pakan basal + TTK 1,25% 

 P3 = Pakan basal + TTK 1,75% 

P4 =  Pakan basal + TTK 2,25% 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Kandang 

  Meliputi persiapan peralatan 

kandang.Pemeliharaaan dilakukan dengan menggunakan 

2 kandang. Pada umur 1- 14 hari DOD ( Day Old Duck) 

dipelihara dalam kandang khusus atau box yang 

menggunakan lampu sebagai pemanas. Umur 14- 40 hari 

di turunkan menuju ke kandang umbaran yang 

mempunyai ruang gerak yang lebih leluasa dan sudah 

berpetak guna sebagai tempat perlakuan 

penelitian.Persiapan peralatan kandang meliputi box 

DOD, pembatas tiap kandang, tempat pakan, tempat 

minum, lampu pemanas, ketersediaan penerangan dan 

ketersediaan air dan lain-lain. Pemeliharaan akan lebih 

baik lagi bila sebelum DOD datang atau masuk dalam 

kandang dilakukan penyemprotan desinfektan agar 

meminimalkan ternak terjangkit terhadap penyakit. 

2. Pemeliharaan pada umur 1-`14 hari 

  Pemeliharaan pada 1-2 minggu pertama harus 

diperhatikan keadaan suhu yang ada dalam kandang atau 

box. Kestabilan suhu dilakukan dengan 

caramenggunakan lampu pijar sebagai penghangat siang 

dan malam 24 jam. Pemberian pakan pada umur 1-14 hari 

berkisar antar 15-30 g/ekor, pemberiannya dilakukan dua 
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kali dalam sehari yakni pagi dan sore hari. Pakan yang 

digunakan pada umur 1-14 hari menggunakan pakan jadi 

buatan pabrik guna memaksimalkan pada fase 

pertumbuhan ini dengan mencatat pertambahan bobot 

badan serta konsumsi pakan setiap harinya. Pemberian 

air minum dilakukan dengan cara adlibitum dengan 

penambahan vitamin berupa vita chick setiap harinya. 

Sanitasi dalam kotak pemeliharan DOD dilakukan setiap 

hari yakni dengan penyemprotan desinfektan serta 

pembersihan tempat pakan dan empat minum dengan 

cara dicuci bersih pada sore hari, kegiatan tersebut 

dilakukan selama umur 1-14 setiap harinya. 

3. Pemeliharaan pada umur 14- 49 

  Pemeliharaan setelah 2 minggu dilakukan pada 

kandang umbaran yang agak besar namun mempunyai 

sekat antar perlakuan penelitian setiap petaknya berisi 5 

ekor bebek.Upaya menstabilkan suhu pada umur ini pada 

umumnya tidak perlu menggunakan pemanas lampu. 

Pemakaian lampu selanjutnya digunakan sebagai 

penerangan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada 

umur 14-49 hari tubuh itik sudah bisa mulai beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar.Pemberian makan dilakukan 

pada pagi dan sore hari dengan 40-70 g per ekor dengan 

penambahan perlakuan setiap harinya dan dibagi menjadi 

2 waktu yakni pada pagi dan sore hari, sedangkan untuk 

pemberian air minum dilakukan secara adlibitum. Pakan 

yang digunakan adalah pakan basal yang telah disusun 

kemudian diberi perlakuan 
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tepung daun kemangi sesuai dosis yang ditentukan 

kemudian dilakukan pencatatan hasil penimbangan 

setiap harinya. 

4. Tahap Pemotongan dan pengambilan sampel 

   Sebelum dipotong pada umur 49 hari 

dilakukan penimbangan bobot badan akhir terlebih 

dahulu sehingga didapatkan rataan bobot badan pada 

setiap petak kandang. Pemilihan itik  yang akan dipotong 

dengan metode purposive sampling yakni dipilih 

berdasarkan bobot itik yang mendekati rata-rata bobot 

badan setiap petak kemudian diambil dua dalam setiap 

petaknya. Hasil dari penimbangan ini akan digunakan 

sebagai bahan untuk menentukan persentase karkas 

maupun presentase berat bagian-bagian karkas. Sebelum 

dilakukannya pemotongan itik seharusnya diistirahatkan 

dahulu dan usahakan dalam keadaan yang tenang. 

Pemotongan dilakukan tepat di bawah rahang dengan 

memotong arteri karotis, vena jugularis dan oesophagus 

serta darah harus keluar sebanyak mungkin. Unggas 

setelah dipotong dilakukan pembersihan bulu dengan 

perendaman air hangat 50-54oC selama 30 detik 

(Soeparno, 1992) dan selanjutnya dilakukan pencabutan 

bulu dan pemisahan antara bagian karkas dan non karkas 

untuk selanjutnya dilakukan penimbangan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel  yang diukur pada penelitian ini antara lain : 

1. Berat Karkas 

Bobot karkas didapat dengan cara menimbang bobot 

badan yang telah dipotong pada umur 7 minggu dengan 
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dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki dan organ 

dalam (Siwi, Widodo dan Djunaidi, 2014) 

2. Persentase Karkas (%) 

Karkas merupakan bobot badan yang dihitung dengan 

menimbang tubuh ayam yang telah dipotong pada umur 

7 minggu (dipanen) dikurangi dengan darah, bulu, 

kepala, kaki dan organ dalam.Persentase karkas 

dihitung dengan membagi bobot karkas dengan bobot 

hidup dikalikan 100% (Tarigan, Sjofjan dan Djunaidi, 

2013). 

% Karkas = 
Berat karkas (g)

Bobot hidup (g)
 x 100% 

3. Bagian-Bagian Karkas 

Bagian-bagian karkas terdiri dari: dada, sayap, dan 

paha. Gambar bagian karkas dapat dilihat pada gambar 

4 berikut:  

 

 

 

 

 

 

a. Bagian Sayap     b. Bagian Paha           c.Bagiandada 

Gambar 2. Bagian karkas 
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  Pengukuran dilakukan dengan cara penimbangan 

dibagi bobot hidup kemudian dikalikan 100% 

kemudian peritungan dengan rumus dibawah ini 

(Armissaputri, Ismoyowati dan Mugiono, 2013): 

% Bagian karkas = 
Berat bagian karkas (g)

Berat karkas (g)
x 100 %  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian diolah 

menggunakan Microsoft excel dengan menggunakan analisis 

varian (ANOVA). Data penelitian dianalisis dengan 

menggunakan analisis rancangan acak lengkap (RAL). Apabila 

hasil penelitian menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

atau berbeda nyata (P<0,05) terhadap perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s Yitnosumarto 

(1993) model matematika rancangan acak lengkap (RAL) 

sebagai berikut : 

 Yij = µ+α+∑ij 

 Dimana  : 

 Yij : Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan-j 

 µ  : Nilai rata-rata (mean) harapan 

 α  : Pengaruh perlakuan ke-i 

 ∑ij : 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 :  Itik hibrida persilangan antara itik Peking ♀ 

dan itik Campbell ♂ umur 15 hari. 
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2. Tepung Kemangi : Tepung kemangi dengan kadar air 11,77 

% . 

3. Karkas itik : Bagian tubuh itik pedaging yang sudah 

dipisahkan antara darah, bulu, kepala, leher, kaki, organ 

dalam kecuali hati, jantung dan gizzard), dan lemak 

abdominal. 

4. Bagian-Bagian Karkas : Potongan karkas paha, dada, dan 

sayap 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Tanaman kemangi dapat digunakan sebagai alternatif  

aditif pakan untuk pengganti  berupa aditif kimia atau aditif 

sintetis. Tanaman kemangi banyak mengandung senyawa aktif 

yang nantinya dapat meningkatkan meningkatkan kinerja 

pencernaan maupun sebagai antibiotik alami yang tidak 

memiliki efek samping terhadap konsumen. Tanaman kemangi 

diberikan dalam bentuk tepung supaya dapat tercampur rata 

dalam pakan. Hasil penambahan tepung tanaman kemangi 

dalam pakan ternak itik hibrida dalam penelitian kami tidak 

menghasilkan pengaruh terhadap bobot, persentase dan bagian-

bagian karkas yakni paha, dada serta sayap. Hasil pengamatan 

kami sajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 5. Pengaruh Penambahan Tepung Kemangi Terhadap 

Variabel. 

P 

Variabel     

   Bagian Karkas (%)  

Berat karkas 

(g) karkas  (%) paha  dada sayap  

P0 590,13±47,94 52,91±2,72 22,95±1,74 14,89±1,17 16,09±2,18 

P1 626,13±85,49 54,17±8,37 21,99±3,49 16,02±2,64 15,55±2,68 

P2 617,38±54,34 54,04±2,86 23,14±1,94 13,94±2,29 15,33±1,47 

P3 623,63±25,27 54,19±1,23 22,95±1,99 15,60±0,77 15,36±1,89 

P4 618,00±47,40 55.64±1.64 23,92±1,71 14,48±1.50 15,46±1,37 

 

 

4.1 Pengaruh Tepung Kemangi Terhadap Berat Karkas 

 Hasil pengamatan mengenai berat karkas dapat dilihat 

pada Tabel  5. Berat karkas diperoleh dengan cara menimbang 

bobot badan yang sudah dikurangin dengan darah, bulu, kaki, 
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kepala dan organ visceral atau organ dalam. Bobot potong itik 

ketika akan dipotong mempunyai rata-rata 1138,2 g dengan 

lama waktu 7 minggu. Rata-rata berat karkas itik hibrida pada 

pengamatan yang kami lakukan adalah 615,65 g. Hasil dari 

pengamatan kami terkait bobot karkas dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 Rata-rata bobot karkas terendah terdapat pada perlakuan 

P0 yaitu 590,13 ± 47,94 g yang tidak mendapatkan penambahan 

tepung kemangi, bobot karkas yang tertinggi terdapat pada 

perlakuan P1 yaitu 626,13 ± 85,49 g dengan penambahan 

tepung kemangi sebesar 0,75% dalam pakan basal. Secara 

berurutan bobot karkas tertinggi sampai terendah yaitu 

perlakuan P1 sebesar 626,13 ± 85,49 g; perlakuan P3 sebesar 

6,23,63 ± 27,27 g; perlakuan P4 sebesar 618,00 ± 47,40 g; 

perlakuan P2 sebesar 617,38±25,27 g dan perlakuan 

P0 sebesar 590,13 ± 47,94 g. Bintang et al, (1997) menjelaskan 

bahwa pakan merupakan aspek yang penting guna menunjang 

pertambahan bobot badan, kepadatan gizi yang tinggi dalam 

suatu pakan akan berbanding lurus  dengan bobot badan 

maupun bobot karkas yang dihasilkan. Hasil analisis statistik 

pada Lampiran 3 menunjukkan penambahan tepung kemangi 

dalam pakan basal memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap bobot karkas sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penambahan tepung kemangi dengan berbagai level 

tidak menimbulkan perbedaan bobot karkas yang terlampau 

besar dari itik hibrida pada umur panen 49 hari.  

 Hasil pengamatan dan hasil analisis dapat dilihat pada 

lampiran 3. Penambahan tepung kemangi memberikan hasil 

yang tidak nyata dalam analisis ragamnya, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa peningkatan level penambahan tepung 

kemangi dalam pakan basal tidak memberikan pengaruh yang 
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nyata terhadap bobot karkas. Bhaisare, et al(2014) menjelaskan 

bahwa Penggunaan fitobiotik dalam pakan basal akan 

memperbaiki sistem pencernaan, memperbaiki kualitas pakan, 

mengefisiensi penggunaan pakan, menstimulan atau aktifasi 

enzim pencernaan serta berperan sebagai antimikroba 

membunuh bakteri patogen yang ada dalam saluran pencernaan.  

Tanaman kemangi tidak  berpengaruh diduga karenakan adanya 

proses pemanasan dalam pembuatan tepung kemangi dengan 

suhu tertentu dapat merusak atau mengurangi kandungan zat 

bioaktif didalamnya (Rocha, Melo and Radumz., 2011). 

Pengeringan yang dilakukan diduga mengurangi atau bahkan 

merusak kandungan bioaktif dalam tanaman kemangi seperti 

Phenolic, Voltalite oils, Caretenoids, Ethanol, Methanol, 

Hexane, dan vitamin yang dapat menguap bila terkena panas. 

Proses tersebut menimbulkan minyak atsiri yang ada dalam 

kemangi tidak bekerja secara sempurna guna menjadi anti 

mikroba dengan cara membunuh mikroba, keadaan tersebut  

menjadikan pencernaan kurang maksimal. Pernyataan diatas 

disanggah oleh pendapat Adiguzel et al. (2005) yang 

menjelaskan bahwa kemangi mempumyai efek antimikroba 

dalam membunuh sembilan macam strain dari jenis 

Acinobacter, Bacillus, Escherichia dan staphylococcus. 

Penambahan fitobiotik nantinya dapat memacu terbentuknya 

kolonisasi mikroba menguntungkan yang masuk dalam saluran 

pencernaan, mencegah perkembangan bakteri patogen, 

menetralisir racun pada saluran pencernaan, mengatur aktifasi 

enzim bakteri tertentu serta menguatkan pengaruh substansi 

yang merangsang sintesis antibodi (Cruywagen et al. 1996). 

 Faktor yang sangat mempengaruhi bobot karkas adalah 

bobot hidup, sedangkan aspek yang sangat mempengaruhi 

bobot hidup terletak pada kandungan protein  yang ada dalam 
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suatu pakan. Tepung kemangi dalam suatu bahan pakan 

berperan sebagai aditif pakan yang pemberiannya dalam jumlah 

yang kecil, oleh sebab itu kandungan protein tidak berbeda dan 

menimbulkan tidak adanya perbedaan pada bobot karkas. 

 Beberapa keuntungan dari penggunaan tepung kemangi 

pada unggas / ternak antara lain adalah dapat memacu 

pertumbuhan, memperbaiki konversi ransum, mengontrol 

kesehatan antara lain dengan mencegah terjadinya gangguan 

pencernaan. Pemberian tepung kemangi pada ayam pedaging 

dilaporkan dapat memperbaiki pertumbuhan, angka konversi 

serta meningkatkan ketersediaan vitamin dan zat makanan lain 

(Bagus, 2008 dalam Negoro, dkk. 2014). Diduga level 

penambahan tepung kemangi yang terlalu sedikit seghingga 

kandungan minyak atsiri pada pakan basal itik juga sedikit 

sehingga menimbulkan perbedaan yang tidak nyata terhadap 

bobot karkas. 

 Pengamatan yang dilakukan menjelaskan bahwa 

pemberian perlakuan penambahan tepung kemangi tidak 

memberikan pengaruh terhadap semua level penambahan 

dalam pakan basal terhadap bobot karkas, hal tersebut terjadi 

karena penambahan tepung kemangi terhadap pakan basal tidak 

menimbulkan perubahan kandungan nutrisi dalam pakan basal. 

Sesuai dengan hasil penelitian Negoro dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa penambahan tepung kemangi dalam pakan  

basal ayam pedaging tidak memberikan korelasi positif 

terhadap bobot karkas, hal tersebut dikarenakan kandungan 

protein yang ada dalam kemangi relatif rendah.  
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4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Kemangi Terhadap 

Persentase Karkas 

 Hasil pengamatan persentase bobot karkas dan 

persentase karkas disertakan pada Tabel 5. Rata-rata persentase 

karkas itik hibrida sebesar 54,19 %. Pengaruh penambahan 

tepung kemangi dalam pakan terhadap persentase karkas itik 

hibrida dapat dilihat pada lampiran 4. Persentase karkas dapat 

diperoleh dengan cara membagi bobot karkas dengan bobot 

hidup sebelum potong dikalikan dengan 100%. Hasil penelitian 

memberikan rataan persentase karkas berturut-turut dimulai 

dari yang terbesar yakni P4 sebesar 55,64 ± 1,64 %, perlakuan 

P3 sebesar 54,19 ± 1,23 % dan perlakuan P1 sebesar 54,17 ± 

8,36 %, serta perlakuan P2 sebesar 54,04 ± 2,86 % cenderung 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P0 yaitu 52,91 ± 

2,72 %, untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

kemangi dalam pakan basal itik hibrida, maka dilakukan 

analisis satatistik. 

Hasil analisis statistik pada lampiran 4 menunjukkan 

bahwa penambahan tepung kemangi pada level 2,25 % 

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

dilihat pada lampiran 4. Diduga karena penambahan tepung 

kemangi dengan level yang rendah menyebabkan kandungan 

zat aktif berupa minyak atsiri dalam kemangi kurang berperan 

dalam proses pencernaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot hidup tidak 

berbeda nyata sehingga menyebabkan bobot karkas  dan 

persentase karkas mengalami perbedaan yang tidak nyata. 

Kemangi mengandung zat aktif berupa minyak atsiri yang 

berfungsi membantu kerja enzim pencernaan yaitu amilase 

protease dan lipase, yang masing-masing mencerna 

karbohidrat, protein dan lemak sehingga laju pakan meningkat 



38 

 

dan seiring dengan laju pertumbuhan maka produksi daging 

akan naik (Siswi dkk, 2014). Pernyataan diatas menjelaskan 

bahwa peran kemangi dapat mengoptimalkan kinerja saluran 

pencernaan pada itik hibrida, hal tersebut diperkuat lagi dengan 

pendapat Soliciedi, dkk.(2003) menjelaskan tentang kandungan 

minyak atsiri dapat meningkatkan relaksasi usus halus dengan 

adanya relaksasi usus halus maka makanan yang dicerna 

mengalami perlambatan gerak yang menyebabkan makanan 

tinggal didalam usus halus lebih lama. Semakin lama makanan 

tinggal dalam usus halus maka absorbsi sari-sari makanan dapat 

lebih banyak terserap, tetapi  metode pengeringan yang 

diterapkan diduga berpengaruh terhadap level zat aditif dan hal 

ini menyebabkan berat karkas serta persentase bagia-bagian 

karkas tidak berpengaruh. 

Kandungan nutrisi yang ada didalam pakan basal relatif 

sama  pada setiap perlakuannya setelah adanya penambahan 

tepung kemangi, terlebih pada kandungan proteinnya sehingga 

tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan pada setiap 

perlakuannya. Pernyataan diatas didukung oleh pendapat milik 

Sari, Roesdiyanto, dan Ismoyowati (2013) yang menjelaskan 

bahwa pemberian pakan dengan protein yang lebih tinggi akan 

menimbulkan pengaruh bertambahnya bobot karkas, hal 

tersebut dikarenakan bahwa protein merupakan komponen 

penyusun daging. Produksi karkas merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam suatu usaha peternakan, karkas tersebut 

sangatlah bergantung pada bobot hidup sabelum pemotongan, 

semakin tinggi bobot potong maka semakin besa karkas yang 

dihasilkan (Mide, 2013). 
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4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Kemangi Terhadap 

Persentase Bagian-bagian Karkas 

 

4.3.1 Persentase Bagian Paha 

Pengaruh penambahan tepung kemangi terhadap 

persentase paha itik hibrida dapat dilihat pada lampiran 5. 

Persentase bagian paha diperoleh dengan cara membagikan 

berat bagian paha dengan berat karkas dikalikan 100%. Hasil 

penelitian persentase bagian paha dapat dilihat pada Tabel 5 

yang menghasilkan data berturut-turut dimulai dari yang 

terbesar persentase paha yakni P4 sebesar 23,92 ± 1,71 %, 

perlakuan P2 sebesar 23,14 ± 1,94 % dan perlakuan P1 sebesar 

22,95 ± 1,74%, serta perlakuan P3 sebesar 22,95 ± 1,99% dan 

persentase terendah terdapat pada P1 yaitu 21,99 ± 3,49%  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung kemangi pada pakan itik hibrida memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap persentase bagian paha itik 

hibrida yang dapat dilihat pada Lampiran  6. Penambahan 

tepung kemangi diduga hanya berpengaruh pada kesehatan, 

seperti yang diketahui kemangi berperan sebagai aditif pakan 

yang berdampak pada efek biologi dan farmalogi pada 

kandungan minyak atsiri dan ekstrak ethanol yang dapat 

mengahambat pertumbuhan bakteri seperti: Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli (Sudarsono, dkk. 2002) tapi tidak 

berpengaruh persentase potongan karkas bagian paha yang 

perkembangannya paling cepat diantara potongan  karkas yang 

lain dikarenakan faktor penentu perkembangan otot adalah 

protein. Pernyataan diatas didukung oleh pendapat milik Sari 

dkk (2013) yang menjelaskan bahwa pemberian level protein 

yang berbeda menimbulkan perbedaan terhadap persentase 

paha itik peking umur 8 minggu, level protein 16 % mampu 
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memenuhi protein guna pertumbuhan paha dan mempunyai 

persentase yang tertinggi.  

Faktor lain yang diduga mempengaruhi tidak adanya 

perbedaan atas perlakuan yakni pada proses pembuatan tepung 

yang dasarnya memerlukan tahap pengeringan. Proses tersebut 

bertujuan untuk mengurangi kadar air suatu bahan pakan. 

Perbedaan yang tidak nyata dalam penambahan tepung 

kemangi terhadap potongan karkas diduga karena pemberian 

aditif pakan berupa tanaman kemangi berupa tepung tidak 

efektif. Proses Pengeringan dalam pembuatan tepung kemangi 

tersebut pada dasarnya dapat menyebabkan kerusakan ataupun 

pengurangan zat aktif didalam bahan tanaman kemangi 

sehingga penambahan tepung kemangi dalam pakan basal itik 

hibrida tidak mempunya pengaruh antar level pemberiannya. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat milik Rocha et al 

(2011) yang menjelaskan bahwa pada proses pengeringan dapat 

menurunkan kandungan zat aktif yang ada dalam suatu tanaman 

obat dibandingkan dengan dalam bentuk segarnya. Keadaan 

tersebut diduga menyebabkan kerusakan ataupun pengurangan 

pada zat nutrisi maupun zat aktif yang ada dalam tanaman 

kemangi sehingga tidak mempengaruhi persentase paha itik 

hibrida dalam penelitian kami. 

 

4.3.2 Persentase Bagian Dada 

Pengaruh penambahan tepung kemangi terhadap pakan 

itik hibrida dapat dilihat pada Tabel 5.Persentase dada diukur 

dengan menimbang bobot paha atas dan paha bawah dengan 

dibagi dengan bobot potong kemudian dikalikan dengan 100%. 

Persentase dada tertinggi didapat pada P1 yakni 16,02 ± 2,64 % 

kemudian berturut-turut yaitu P3 dengan persentase 15,60 ± 
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0,77 %, P0 sebesar 14,89 ± 1,17 %, P4 sebesar 14,48 ± 1,50 %, 

dan yang terkecil pada P2 sebesar 13,94 ± 2,29 %. 

Hasil analisis ragam dapat dilihat pada lampiran yang  

menunjukkan bahwa penambahan tepung kemangi terhadap 

pakan itik hibrida pada umur 15-49 hari menimbulkan pengaruh 

yang tidak nyata pada persentase bagian karkas yaitu dada 

(P>0,05) yang dapat dilihat pada lampiran 8. Peryataan tersebut 

disanggah dengan pendapat Ashan (2011) yang menyatakan 

bahwa penambahan tanaman herbal berdampak positif terhadap 

performa ayam broiler, efisiensi pakan dan peningkatan 

pertumbuhan. Keadaan tersebut dikarenakan karena 

penambahan tanaman herbal dapat meningkatkan nafsu makan, 

memperbaiki saluran pencernaan, membunuh bakteri patogen 

pada usus, dan merangsang sekresi enzim sehingga 

meningkatkan karkas. Penambahan tepung kemangi tidak 

berpengaruh pada persentase bagian karkas dada pada itik 

hibrida diduga karena proses penepungan yang menggunakan 

tahap pengeringan menyebabkan zat aktif dalam yang 

terkandung dalam kemangi menjadi berkurang atau bahkan 

rusak karena zat aktif yang terdapat dalam kemangi tergolong 

dalam Phenolic, Voltalite oils, Carotenoids, Ethanol, Methanol, 

Hexane, dan vitamin yang dapat menguap jika terkena panas 

(Bagus, 2008). Pernyataan diatas menjelaskan bahwa minyak 

atsiri dalam tepung tanaman kemangi bisa hilang atau bahkan 

rusak, sehingga bakteri-bakteri patogen yang mengganggu 

proses penyerapan makanan atau bahkan mengganggu 

kesehatan masih ada didalam saluran pencernaan. Tanaman 

kemangi terdapat kandungan bioaktif yang banyak khusunya 

minyak atsiri yang berperan sebagai antibakteria dan 

antioksidan yang nantinya dapat berperan dalam saluran 

pencernaanBahan pakan perlakuan mempunyai kandungan 
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protein dan energi yang tidak berbeda jauh, hal tersebut yang 

menjadikan bagian karkas dada pada itik hibrida tidak berbeda 

nyata dalam analisisnya. Menurut Anggraeni (1999) 

menyatakan bahwa pertumbuhan bagian dada relatif konstan 

hingga umur 12 minggu sehingga pertambahan pada bagian 

karkas dada tidak terlihat. Tepung kemangi yang ditambahkan 

pada level 2,25% tidak menimbulkan perbedaan yang nyata 

pada persentase itik hibrida. 

 

4.3.3 Persentase Bagian Sayap 

Hasil pengamatan mengenai pengaruh penambahan 

tepung kemangi terhadap persentase sayap pada itik hibrida 

dapat dilihat pada Tabel 5. Persentase dada tertinggi didapat 

pada P0 denga rata-rata 16,09 ± 2,18 % kemudian berturut-turut 

yaitu P1 dengan persentase 15,55 ± 2,68 %, P4 sebesar 15,46 ± 

1,37 %, P3 sebesar 15,36 ± 1,89 %, dan yang terkecil pada P2 

sebesar 15,33 ± 1,47 %.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun kemangi dengan level yang berbeda menimbukan 

pengaruh yang tidak nyata pada persentase bagian sayap pada 

itik hibrida (P>0,05) yang dapat dilihat pada lampiran 10. 

Keadaan tersebut diduga  bahwa tepung kemangi hanya 

berperan sebagai antibiotika maupun antibakteria yang 

berfungsi sebagai penstabil kesehatan, selain itu penyusun 

bagian sayap dari karkas itik hibrida banyak tersusun atas tulang 

yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh mineral, sedangkan 

yang diharapkan adalah pertumbuhan otot ataupun daging. 

Daging atau otot itu sendiri perkembangannya dipengaruhi oleh 

kandungan protein yang ada pada pakan.Pernyataan diatas 

diperkuat dengan pernyataan Amaludin dkk (2013) yang 

menyatakan bahwa sayap adalah bagian karkas yang lebih 
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banyak mengandung jaringan tulang dibandingkan dengan 

jaringan ototnya, sehingga yang lebih berpengaruh adalah 

mineral pakan untuk masa pertumbuhan (Amaludin, dkk. 

2013). Kemungkinan lain, diduga pada penggunaan tanaman 

kemangi dalam bentuk tepung tidak berpengaruh, hal tersebut 

dikarenakan pada saat pengeringan dalam salah satu tahapan 

pembuatan tepung menimbulkan zat bioaktif maupun zat nutrisi 

yang ada dalam kemangi berkurang atau bahkan bisa rusak. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat milik Rocha el al 

(2011) yang mengatakan pengeringan pada suatu bahan herbal 

dapat menurunkan kandungan methyl chavicol dan eugenol 

pada tanaman obat. 

Bobot karkas yang tidak berbeda nyata juga 

mempengaruhi persentase dari persentasi bagian sayap dari itik 

hibrida. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat achamanu 

dkk (1997) yang menyebutkan bahwa bobot karkas akan 

mempengaruhi persentase karkas dan bagian-bagiannya. 

Kemudian ditambahkan oleh pendapat milik Abubakar dan 

Naatamijaya (1999) yang mengatakan bahwa bagian sayap 

mempunyai perkembangan yang relatif lama dibandingakan 

pekembangan bagian paha dan dada pada ternak unggas, 

sehingga mempunyai pebedaan yang tidak terlihat. Rata-rata 

berat sayap berkisar 95,1 g, rataan tersebut lebih kecil 

dibandingkan rataan milik Randa (2000) yakni 147,51 pada  

Itik Mandalung.Kemudian untuk rataan persentase sayap dalam 

penelitian yakni 15,56%, rataan tersebut sejatinya lebih kecil 

dibandingkanhasil penelitian Nugraha (2000) pada itik jenis 

Mojosari jantan umur 10 minggu, yaitu sebesar 16,33%. 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pakan basal dengan 

penambahan tepung kemangi tidak berpengaruh dikarenakan 
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penambahan tepung kemangi tidak menyebabkan perubahan 

kandungan nutrisi pakan perlakuan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan tepung kemangi sebagai aditif pakan hingga 

level 2,25% dari formulasi pakan tidak meningkatkan bobot, 

persentase dan bagian-bagian karkas itik hibrida sampai umur 

49 hari. Penambahan tepung kemangi pada level 0,75% 

memberikan hasil yang terbaik pada bobot karkas. 

 

5.2 Saran 

 Penggunaan tepung kemangi sebagai aditif pakan 

degan level pemberian 0,75% dalam pakan basal guna 

meningkatkan berat karkas. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terkait pemberian tanaman kemangi terhadap itik hibrida 

secara segar atau diekstrak agar kandungan zat aktif yang ada 

dalam tanaman kemangi tidak rusak ataupun hilang oleh proses 

pemanasan sehingga berpengaruh positif pada kualitas karkas 

itik hibrida. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data bobot badan itik hibrida sebelum penelitian 

untuk penentuan rancangan penelitian 

 

SD = √
∑(𝑋−�̅�)²

𝑛−1
 

       
      = 23,47 
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KK =   
𝑆𝑑

X̅
 x 100%  

         = 
23,47

314,44
 x 100% 

  =  0,0746 x 100 % 

=  7,46 % 

Kesimpulan: Materi itik hibrida yang digunakan seragam 

(homogen) dimana koefisien keragaman (KK) 

kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Data Bobot Hidup dan Berat Karkas 
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Lampiran 3. Analisis Ragam Berat Karkas Itik Hibrida 

 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑𝑖=1 

𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
𝑟

𝑡 𝑥 𝑟
 

   = 
∑𝑖=1 

5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
4

5 𝑥 4
 

   = 
151314601

20
 

   = 7.565.730,05 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = ∑𝑖=1 
𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−𝐹𝐾

𝑟  

= ∑𝑖=1 
5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−7.565.730,05

4  

=(601²+621,5²+618,5²+…………+583,5²) – 7.565.730,05 

=  49662,95 

JK Perlakuan  = 
∑𝑖=1 

𝑡 [∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗]²
𝑟

𝑟
 – FK 

  =
∑𝑖=1 

5 [∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗]²
4

4
 – 7.565.730,05 

  = 
2360,5²+2504,5²+2469,4²+2494,4²+2472²

4
 – 7.565.730,05 

  = 3.326,2 
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   =49.662,95– 3.326,2 

   = 46.336,75 

 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan  = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

      = 
3.326,2

4
 

      =  831,55 

 

KT Galat  = 
JK Galat

db Galat
 

   = 
46.336,75

15
 

   = 3.089,12 

Fhitung = 
KT Perlakuan

KT Galat
 

  = 
831,55

3089,12
 

  = 0,269186984 

 

Tabel Analisis Ragam Bobot Karkas Itik Hibrida Jantan  

 
Keterangan:   : Fhitung <  Ftabel (0,05) , menunjukan bahwa perlakuan 

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

terhadap berat karkas itik hibrida. 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Persentase Karkas Itik Hibrida 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑𝑖=1 

𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
𝑟

𝑡 𝑥 𝑟
 

    = 
∑𝑖=1

5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
4

5 𝑥 4
 

    = 
1.174.687

20
 

    = 58.734,37 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑𝑖=1 
𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−𝐹𝐾

𝑟  

= (48,84² + 54,28² + 54,37²+…………+57,26²) – 58.734,37 

= 59.018,67 – 58.734,37 

= 284.296.855 

JK Perlakuan  = 
∑𝑖=1 

𝑡 [∑𝑗=1
𝑟  𝑌𝑖𝑗]²

𝑟
 – FK 

  =
∑𝑖=1 

5 [∑𝑗=1 
5 𝑌𝑖𝑗]²

4
 – 28,11 

  = 
211,62² + 216,69² + 216,21² + 216,78² + 222,54²

4
 – 58.734,37 

  = 1.503.428 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 284.296.855– 1.503.428 

   = 269.262.575 
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Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan  = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

      = 
1.503.428

4
 

      =375.857 

KT Galat  = 
JK Galat

db Galat
 

   = 
269.262.575

15
 

   = 1.795.084 

Fhitung  = 
KT Perlakuan

KT Galat
 

   = 
375.857

1,795.084
 

   = 0,209381 

 

Tabel Analisis Ragam Persentase Karkas Itik Hibrida  

 
Keterangan: Fhitung <  Ftabel (0,05) , menunjukan bahwa perlakuan 

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

terhadap persentase karkas itik hibrida. 
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Lampiran 5. Data Berat Karkas, Berat Bagian Paha dan 

Persentase Potongan Bagian Paha Itik Hibrida 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Persentase Potongan Bagian 

Paha Itik Hibrida 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑𝑖=1

𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
𝑟

𝑡 𝑥 𝑟
 

    = 
∑𝑖=1

5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
4

5 𝑥 4
    

    = 10571,21 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑𝑖=1 
𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−𝐹𝐾

𝑟  

  = (20,64² + 22,29² + 23,47²+……+ 23,32²) – 10571,21 

  = 110,96 

JK Perlakuan  = 
∑𝑖=1 

𝑡 [∑𝑗=1 
𝑟 𝑌𝑖𝑗]²

𝑟
 – FK 

  =
∑𝑖=1 

5 [∑𝑗=1 
4 𝑌𝑖𝑗]²

4
 – 10571,21 

  = 
91,79² + 87,96² + ² + 92,55² + 91,81²+95,70

4
 – 10571,21 

   = 71,6 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 110,96– 71,6 

   = 103,36 
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Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

     = 
71,6

4
 

     =1,90 

KT Galat  = 
JK Galat

db Galat
 

   = 
103,36

15
 

   =6,89 

 

Fhitung  = 
KT Perlakuan

KT Galat
 

   = 
1,90

6,89
 

   = 0,276 

 

Tabel Analisis Ragam Persentase Potongan Karkas Paha Itik 

Hibrida  

 
Keterangan: Fhitung <  Ftabel (0,05) , menunjukan bahwa perlakuan 

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

terhadap persentase potongan paha itik hibrida. 
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Lampiran 7. Data Berat Karkas, Berat Bagian Dada dan 

Persentase Potongan Dada Itik Hibrida 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Persentase Potongan Dada Itik 

Hibrida 

 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑𝑖=1

𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
𝑟

𝑡 𝑥 𝑟
 

    = 
∑𝑖=1

5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
4

5 𝑥 4
    

    = 4492,50 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑𝑖=1 
𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−𝐹𝐾

𝑟  

  = (19,28² + 12,4² + 13,19²+……+ 15,29²) – 4492,50 

  = 102,57 

JK Perlakuan  = 
∑𝑖=1 

𝑡 [∑𝑗=1 
𝑟 𝑌𝑖𝑗]²

𝑟
 – FK 

  =
∑𝑖=1 

5 [∑𝑗=1 
4 𝑌𝑖𝑗]²

4
 – 4492,50 

  = 
59,56² + 64,09² + 55,77² + 62,40²+57,93²

4
 – 4492,50 

  = 11,21 
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 102,57– 11,21 

   = 91,36 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan  = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

      = 
11,21

4
 

      =2,80 

KT Galat  = 
JK Galat

db Galat
 

   = 
91,36

15
 

   = 6,09 

 

Fhitung  = 
KT Perlakuan

KT Galat
 

   = 
2,80

6,09
 

   = 0,4602 

 

Tabel Analisis Ragam Persentase Bagian Karkas Dada Itik 

Hibrida  

 
Keterangan: Fhitung <  Ftabel (0,05) , menunjukan bahwa perlakuan 

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

terhadap persentase bagian dada itik hibrida. 
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Lampiran 9. Data Berat Karkas, Berat Sayap dan Persentase    

Potongan Sayap Itik Hibrida 
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Lampiran 10. Analisis Ragam Persentase potongan Sayap Itik 

Hibrida 

 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑𝑖=1

𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
𝑟

𝑡 𝑥 𝑟
 

    = 
∑𝑖=1

5 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗²
4

5 𝑥 4
    

    = 4840,09 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = ∑𝑖=1 
𝑡 ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗2−𝐹𝐾

𝑟  

     =(17,29²+15,35²+ 13,38²+…………+ 

14,75²) – 4840,09     

 = 60,32 

JK Perlakuan  = 
∑𝑖=1 

𝑡 [∑𝑗=1 
𝑟 𝑌𝑖𝑗]²

𝑟
 – FK 

   =
∑𝑖=1 

5 [∑𝑗=1 
4 𝑌𝑖𝑗]²

4
 – 4840,09  

   = 
64,34² + 62,18² + 61,33² + 61,45² +61,83²

4
 – 

4840,09  

   = 1,51 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 60,32– 1,51 

   = 58,81 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan  = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
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      = 
1,51

4
 

      =0,38 

KT Galat  = 
JK Galat

db Galat
 

   = 
58,81

15
 

   = 3,92 

 

 

 

Fhitung  = 
KT Perlakuan

KT Galat
 

   = 
0,38

3,92
 

   = 0,0962 

 

Tabel Analisis Ragam Persentase Bagian Karkas Paha Itik 

Hibrida  

 
Keterangan: Fhitung <  Ftabel (0,05) , menunjukan bahwa perlakuan 

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

terhadap persentase bagian sayap itik hibrida. 
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

 

 

Penimbangan saat panen        Pemotongan karkas 

 

 

 

Pencampuran bahan pakan  Tepung kemangi 
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Penimbangan sampel daging           Persiapan pemotongan 

 

 

 

Proses pengeluaran jeroan        Proses penghilangan bulu 
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          Pemotongan karkas                         Penimbangan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           Kandungan pakan  
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