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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Permintaan konsumen akan daging unggas mulai 

bergeser dari daging broiler ke daging itik pedaging. Daging 

itik mulai diminati konsumen karena menjadi peluang usaha 

yang berprospek tinggi bagi pengusaha kuliner dan peternak 

itik sebagai penghasil daging. Alasannya itik pedaging adalah 

jenis itik dengan pertumbuhan yang tergolong cepat, lebih 

toleran terhadap penyakit dan manajemen pemeliharaan yang 

mudah. Peningkatan kebutuhan protein hewani didukung oleh 

peningkatan produksi daging itik nasional. Direktorat Jendral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) menyebutkan bahwa 

produksi daging itik di Indonesia meningkat, pada tahun 2013 

sebanyak 32.129 ton, tahun 2014 sebanyak 33.178 ton dan 

tahun 2015 sebanyak 34.845 ton.  

Faktor penentu keberhasilan usaha peternakan adalah 

pakan (feed), bibit (breed) dan manajemen. Pakan merupakan 

faktor terpenting dalam pemeliharaan itik pedaging karena 

penentu konsumsi dan bobot badan. Biaya pakan dalam usaha 

peternakan itik pedaging mencapai 60-80% dari seluruh biaya 

produksi. Akibatnya konversi pakan (FCR) pada itik pedaging 

cendrung tinggi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan 

yaitu meningkatkan efisiensi pakan. Permasalahan lain didunia 

peternakan adalah banyaknya ketergantungan pengunaan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik baik yang berasal dari obat 

maupun feed additive pakan yang tidak tepat dapat 

menimbulkan masalah residu. Residu antibiotika dalam tubuh 

manusia dapat menimbulkan masalah retensi karena jumlah 

sub terapik yang diterima secara terus menerus, serta 
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gangguan terhadap mikroflora normal dalam usus, yang dapat 

mengurangi populasi maupun mengeliminasi strain-strain 

bakteri yang bermanfaat. Munculnya kesadaran konsumen dan 

pembatasan atau larangan penggunaan antibiotik sebagai 

pemacu pertumbuhan dalam industri perunggasan maka 

probiotik telah diintroduksikan sebagai salah satu alternatif 

antibiotik.  

Probiotik adalah suatu bahan pakan tambahan yang 

mengandung mikrobia hidup yang digunakan untuk mengatur 

keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan. Fungsi 

lainnya adalah meminimalkan respon tanggap kebal yang 

memproduksi beragam senyawa bersifat toksik yang secara 

alami dipakai untuk menanggulangi invasi mikroorganisme. 

Senyawa toksik dapat mencederai sel-sel yang sehat, sehingga 

sel otot daging dapat mengalami degradasi. Probiotik dalam 

pakan ternak dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu bakteri 

asam laktat, spora, dan ragi. Bakteri asam laktat (BAL) 

merupakan kelompok bakteri gram-positif yang mampu 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Genus bakteri 

yang tergolong BAL salah satunya Lactobacillus sp. 

Lactobacillus sp. merupakan probiotik yang tahan terhadap 

asam lambung, cairan empedu, mampu menempel pada 

dinding saluran cerna sehingga melindungi mukosa saluran 

cerna, dan mampu menghasilkan zat yang berpotensi sebagai 

antimikroba (Anastiawan, 2014). Lactobacillus sp. merupakan 

mikroflora normal usus yang paling banyak berperan menjaga 

kesehatan fungsi saluran cerna, sehingga genus ini banyak 

digunakan dalam pengembangan produk probiotik sebagai 

pengganti antibiotik, meningkatkan pertumbuhan dan 

produktivitas ternak. 
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Bakteri Lactobacillus sp. diproses dalam bentuk 

tepung, tujuannya agar daya simpan lebih lama, tidak mudah 

rusak dan mudah dalam penyimpanan. Probiotik Lactobacillus 

sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan diharapkan dapat 

meningkatkan penampilan produksi itik pedaging seperti 

konsumsi pakan, meningkatkan bobot badan, menurunkan 

nilai konversi pakan, dan meningkatkan IOFC (Income Over 

Feed Cost). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung sebagai aditif pakan terhadap penampilan 

produksi itik pedaging seperti menurunkan konsumsi pakan, 

meningkatkan bobot badan, menurunkan nilai konversi pakan, 

dan meningkatkan IOFC (Income Over Feed Cost). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai 

aditif pakan terhadap penampilan produksi itik pedaging 

seperti menurunkan konsumsi pakan, meningkatkan bobot 

badan, menurunkan nilai konversi pakan, dan meningkatkan 

IOFC (Income Over Feed Cost). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang 

penambahan Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif 

pakan terhadap penurunan konsumsi pakan, peningkatan bobot 

badan, penurunan nilai konversi pakan, dan peningkatan IOFC 
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(Income Over Feed Cost). Probiotik yang digunakan 

diharapkan dapat diproduksi dalam skala produksi untuk 

menunjang peningkatan usaha peternakan khususnya pada 

peternakan itik pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh faktor 

pakan (feed) bibit (breed) dan manajemen. Pakan merupakan 

faktor utama yang berpengaruh terhadap produksi usaha 

peternakan khususnya peternakan unggas. Permasalahan yang 

dihadapi usaha ternak itik adalah tidak efisiennya dalam 

memanfaatkan pakan, sehingga biaya produksi menjadi tinggi 

berkisar 60-80%. Daging itik juga mengandung lemak yang 

cukup tinggi yaitu 17% (Samudra dan Arif, 2008) dan 

kolesterol itik mencapai 50 mg/dl (Setiabudi, 2011). Salah satu 

langkah yang dapat di lakukan yaitu meningkatkan nilai guna 

pakan melalui pemberian pakan imbuhan (feed aditive).  

Feed additive dapat berupa antibiotik, probiotik, 

prebiotik, enzim dan hormon atau suplement pakan seperti 

mineral, asam amino, dan vitamin. Pemberian feed additive 

selain untuk meningkatkan nilai guna pakan (dapat memacu 

proses metabolisme dalam tubuh ternak) merangsang 

kekebalan tubuh ternak dan dapat meningkatkan 

keseimbangan zat makanan (karbohidrat, protein, mineral dan 

vitamin). Pemberian feed additive berupa antibiotik pada 

pakan unggas komersial dibeberapa negara saat ini telah 

dilarang, karena adanya residu antibiotik yang dapat menjadi 

racun bagi konsumen. Antibiotik juga dapat menciptakan 

mikroorganisme yang resisten dalam tubuh manusia atau 

ternak terutama bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella, 

Eschericia coli dan Clostridium perfinens. 
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Perlu adanya growth promotor yang aman bagi ternak, 

yaitu dengan penggunaan probiotik dalam pakan. Menurut 

Sarwono, Yudiarti dan Suprijatna (2012), probiotik yang dapat 

digunakan biasanya berasal dari bakteri, yeast atau kapang. 

Fungsi probiotik umumnya selain mengatur keseimbangan 

mikroba dalam saluran pencernaan, juga berfungsi untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh, mendukung pertumbuhan, 

meningkatkan efisiensi, konversi pakan serta membantu 

mengoptimalkan penyerapan nutrien, termasuk lemak. 

Salah satu kelompok bakteri yang berperan sebagai 

probiotik adalah bakteri asam laktat. BAL sering digunakan 

sebagai kultur probiotik dalam produk-produk fermentasi susu 

atau produk olahannya, fermentasi daging dan fermentasi buah 

atau sayuran. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik 

berasal dari Lactobacillus sp. bakteri ini mampu 

memperpanjang massa simpan produk dan secara alami 

melindungi usus manusia (Anastiawan, 2014). Bakteri ini 

sering dimanfaatkan untuk industri makanan seperti yoghurt, 

keju, acar, bir, anggur (minuman) cuka, kimchi, cokelat dan 

makanan fermentasi lainnya. BAL yang terdapat didalam 

probiotik dapat menurunkan pH lingkungannya dan 

mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat 

mikroorganisme patogen seperti H2O2, diasetil, CO2, 

asetaldehid, d-isomer, asam asam amino dan bakteriosin 

(Surono, 2004).  

Pemberian probiotik Lactobacillus sporogenes 

sebanyak 6x108 CFU/g pada 100 mg/kg diet mengurangi total 

kolesterol dan trigliserida secara nyata. Penambahan probiotik 

Lactobacillus dan Bifidobacterium sebanyak 2 × 109 CFU/g 

mengurangi kandungan lemak pada daging ayam (Ignatova, 

Sredkova and Marasheva, 2009). Menurut Anastiawan (2014), 
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bakteri asam laktat bisa menghasilkan enzim Bile Salt 

Hydrolase yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan enzim 

lipase yang bisa menurunkan trigliserida karena 

kemampuannya dalam memutuskan asam lemak rantai 

panjang menjadi asam lemak rantai sedang dan rantai pendek 

sehingga mudah diserap dalam usus. Bakteri asam laktat 

seperti Lactobacillus disamping menurunkan kadar kolesterol 

dan trigliserida juga berfungsi untuk memelihara kesehatan 

dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Jumlah probiotik 

untuk memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan 

meningkatkan daya tahan tubuh adalah 2 × 109. Ignatova, 

Sredkova and Marasheva (2009) menyatakan bahwa 

pemberian suplemen probiotik (Lactobacillus) memiliki efek 

positif pada berat badan akhir sebesar 14,4 %, meningkatkan 

konsumsi pakan sebesar 7,7 % dan mampu memperbaiki 

performan ayam dan produk ternak yang aman dikonsumsi. 

Pemberian probiotik dapat melalui pakan maupun air 

minum. Menurut Trisnasari, Sjofjan dan Djunaidi (2014), 

penggunaan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung dalam 

pakan dapat meningkatkan presentase karkas, berat organ 

dalam, deposisi daging bagian dada, serta menurunkan 

persentase lemak abdominal dan kandungan kolesterol daging 

pada broiler. Hal berbeda dikemukakan oleh Akhadiarto 

(2009) bahwa penggunaan probiotik Temban, Biolacta, dan 

Biovet dalam air minum tidak menunjukkan pengaruh yang 

berbeda secara nyata terhadap kinerja ayam broiler, yaitu 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi 

pakan. Menurut Firmani (2015), penambahan probiotik 

Lactobacillus plus bentuk tepung sebagai aditif pakan burung 

puyuh tidak dapat memperbaiki pemampilan produksi yang 

meliputi konsumsi pakan, HDP, egg mass, konversi pakan dan 
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IOFC. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan guna mengetahui 

pengaruh dari penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung sebagai aditif pakan terhadap penampilan produksi itik 

pedaging. Lactobacillus sp. di proses dalam bentuk tepung, 

tujuannya agar daya simpan lebih lama, tidak mudah rusak dan 

mudah dalam penyimpanan. Berdasarkan kajian diatas maka 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan 

probiotik tersebut. Bagan kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan probiotik Lacobacillus sp. bentuk tepung 

sebagai aditif pakan akan berpengaruh terhadap penampilan 

produksi itik pedaging seperti menurunkan konsumsi pakan, 

meningkatkan bobot badan, menurunkan nilai konversi pakan, 

dan meningkatkan IOFC (Income Over Feed Cost). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Daud (2005) menunjukkan bahwa 

performan ayam pedaging yang memperoleh probiotik dan 

prebiotik baik secara terpisah maupun kombinasi tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan pada semua 

perlakuan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penambahan probiotik dan prebiotik dalam pakan tidak 

mempengaruhi performan ayam pedaging. Firmani (2015) 

melaporkan bahwa penambahan probiotik Lactobacillus Plus  

bentuk tepung sebagai aditif pakan burung puyuh tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi pakan, 

HDP, egg mass, konversi pakan dan IOFC. Manin, Hendalia 

dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa pemberian probiotik 

probio_FM melalui air minum, pakan dan gabungannya dapat 

meningkatkan status kesehatan ternak itik kerinci jantan 

periode pertumbuhan.  

Pemberian probiotik Weisella paramesenteroides pada 

penelitian Yansen, Syukur dan Purwati (2012) bahwa mampu 

menurunkan kadar trigliserida secara nyata, memperbaiki 

keseimbangan mikroflra usus dengan cara meningkatkan 

jumlah koloni bakteri asam laktat dan menekan pertumbuhan 

bakteri patogen secara nyata, serta berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan tinggi dan lebar vili pada ileum usus itik Bayang. 

Dosis yang efektif adalah pemberian 2 ml yaitu 2,54 x 107 

CFU/g Weisella paramesenteroides. 
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2.2 Itik Pedaging 

Ternak itik merupakan salah satu jenis unggas air 

(water fowl) karena unggas ini suka berenang di perairan. Itik 

termasuk Kelas: Aves, Ordo: Anseriformes, Famili: Anatidae, 

Sub Famili: Anatinae, Genus: Anas dan Spesies: 

Platyrhynchos. Itik berasal dari amerika utara merupakan itik 

liar (anas moscha) atau wild mallard. Itik terus menerus 

didomestikasi oleh manusia hingga itik yang dipelihara 

sekarang disebut anas domesticus (ternak itik). Indonesia 

sendiri memiliki bangsa itik yang sering dijumpai seperti itik 

Indian Runner, Khaki Campbell, Mojosari, Alabio, Tegal, 

Cirebon, Magelang, Bali, Damiaking, Pegalan dan sebagainya. 

Penggolongan itik biasanya berdasarkan atas bangsa dan 

tempat itik itu dikembangkan (Achmanu, Muharlien, 

Sudjarwo, Setyo dan Adelina, 2014). Itik pedaging adalah itik 

yang mampu tumbuh cepat dan dapat mengubah pakan secara 

efisien menjadi daging yang bernilai gizi tinggi. Itik pedaging 

memiliki bentuk tubuh dan struktur perdagingan yang baik 

contoh itik pedaging adalah itik Hibrida, Itik Pedaging dan Itik 

Mojosari (Srigandono, 1998).  

Salah satu itik yang saat ini berkembang di Indonesia 

dan diternakkan oleh peternak  sebagai usaha yang 

menghasilkan profit adalah jenis itik hibrida. Itik Hibrida 

merupakan itik tipe pedaging hasil persilangan antara itik 

peking jantan dan itik Khaki Campbell betina. Pertumbuhan 

itik peking sangat cepat dan dalam pemeliharaan 2 bulan 

mampu mencapai bobot badan 3-3,5 kg, satu pejantan itik 

peking mampu mengawini 5-6 ekor itik peking betina 

(Syamsu, 2007). Itik Campbell sangat cocok dipelihara 

dilingkungan tropis seperti Indonesia karena produksinya 

sangat baik, berat telur 65-70 g per butir, berat itik betina 
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campbell agar dapat mencapai produksi optimal adalah 1,4 kg 

(Hidayah, 2015). Itik Hibrida mempunyai ciri fisik 

menyerupai itik lokal hanya saja lebih gemuk di bagian bawah 

perutnya. Itik hibrida memiliki keunggulan pertumbahan yang 

cepat. Pencapaian berat badan 1,4-2 kg diperlukan waktu 

pemeliharaan antara 20-50 hari, karena pada usia tersebut 

persentase karkas itik berkisar sekitar 65-75 % dari berat hidup 

(Ashshofi, 2015). Itik hibrida menpunyai ciri-ciri tubuh agak 

besar, dada melebar, warna bulu ada yang putih, dan ada 

warna bulu kemerahan variasi coklat kehitaman. Berat badan 

dewasa rata-rata 1,5-1,7 kg. Itik hibrida yang digunakan 

sebagai itik potong biasanya dipanen pada usia 45-60 hari. Itik 

hibrida potong mempunyai 2 fase yaitu 1-14 hari fase starter  

dan usia 14-45 hari fase finisher (Heriyanto, Achmanu dan 

Muharlien, 2012). Itik hibrida yang berwarna putih 

dipengaruhi oleh gen tetuanya yaitu peking dan kebanyakan 

berjenis kelamin jantan. Menurut Suryo (2010), sex linkage 

(gen-gen terangkai kelamin) merupakan peristiwa dimana 

penurunan sifat dipengaruhi oleh jenis kelamin. 

 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Pada Itik Pedaging 

Bahan pakan  yang diberikan  pada itik sebaiknya 

murah, tidak beracun, tidak kering, tidak berjamur, tidak 

busuk, tidak menggumpal dan mudah diperoleh (Ketaren, 

2002). Informasi kebutuhan gizi untuk itik pedaging di 

Indonesia belum tersedia karena itik pedaging juga belum 

umum diternakkan. Kebutuhan gizi itik petelur dan itik 

pedaging hampir sama kecuali kebutuhan protein lebih tinggi 

untuk itik Peking. Itik Serati dikelompokkan sebagai itik 

pedaging, membutuhkan protein lebih rendah dibandingkan 

dengan kebutuhan protein untuk itik petelur maupun itik 
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Peking. Beberapa tahun terakhir ini peternak mulai 

menggemukkan itik jantan dan itik Serati (Mule duck: hasil 

persilangan antara entok dengan itik) selama 2 bulan dan 

dijual sebagai itik pedaging/potong. Berbagai restoran juga 

menyediakan menu itik Peking yang sebagian masih di impor 

dalam bentuk karkas (Kataren, 2010).  

Menurut Wahju (2004), pakan yang diberikan kepada 

itik sama dengan pakan 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. Menurut 

National Research Council (1994), pembesaran itik pada 

dasarnya pedaging dibagi menjadi tiga periode yaitu fase 

starter, fase grower dan fase finisher. fase starter (umur 0-2 

minggu) protein yang diperlukan sekitar 22%, sedangkan fase 

grower (umur 2-4 minggu) membutuhkan protein sebanyak 

16% dan fase finisher protein yang dibutuhkan sedikit 

menurun, yaitu sekitar 15% dengan tingkat energi 

metabolisme 2900-3000 Kkal/kg.  

Kebutuhan nutrisi pakan untuk periode finisher 

kandungan protein 16-17%, energi metabolis 2800 kkal, serat 

kasar 6-9 dan lemak 3-6% (Srigandono, 1991 dalam Prasetyo 

2014). Hasil penelitian sebelumnya melaporkan bahwa 

pemberian ransum perlakuan dengan kandungan serat kasar 

(9%) dan protein (19%) memberikan nilai FCR yang lebih 

baik dari perlakuan lainnya terhadap itik EPMp selama 
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periode grower (Purba dan Ketaren, 2013). Formulasi pakan 

perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi untuk menghasilkan 

produksi yang maksimal dari ternak. Unggas cenderung 

meningkat konsumsi pakan bila kandungan EM dalam pakan 

rendah. Unggas diberi pakan dengan kadar protein dan EM 

tinggi, maka unggas akan mengkonsumsi jumlah pakan lebih 

sedikit. Sebaliknya bila pakan yang dikonsumsi memiliki 

protein tinggi dan EM rendah, maka unggas akan 

mengkonsumsi pakan lebih banyak (Rafian, 2003). Kebutuhan 

nutrisi itik pedaging pada berbagai umur dapat dilihat pada 

tabel 1. dibawah ini. 

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi itik pedaging pada berbagai umur 

Zat Makanan 

Starter 

(0-2 

minggu) 

Grower 

(2-7 

minggu) 

Developer 

(8 minggu-

mulai bertelur) 

Layer 

Energi (Kkal EM/kg) 2900 3000 2700 2700 

Protein kasar (%) 22 16 16 15 

Metionin (%) 0,40 0,30 0,56 - 

Lisin (%) 0,90 0,65 0,72 - 

Ca (%) 0,65 0,60 0,70 1,50 

P tersedia (%) 0,40 0.30 0,60 0,65 

Sumber: NRC (1994) 

 

Tabel 2. Kebutuhaan pakan itik pedaging sesuai periode 

 Umur Itik (Minggu) Jumlah pakan pemberian (g/ekor/minggu) 

1 26.0  24.0  21.0 

2 58.0 52.0 45.0 

3 100.0 88.0 77.0 

4 120.0 107.0 94.0 

5 133.0 118.0 103.0 

6 140.0 124.0 109.0 

7 165.0 149.0 131.0 

8 176.0 156.0 137.0 

Sumber: Solomon, Austin and Cumberbatch (2007). 
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Menurut BPTU (2012), masa pemeliharaan itik 

periode awal (starter) adalah masa paling menentukan, karena 

akan menentukan laju pertumbuhan selanjutnya, masa 

produksi, tingkat produksi telur. Pemberian pakan pada DOD 

(Day Old Duck) masih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

yaitu tumbuh dan berkembang, sehingga kalau kebutuhan 

pakan pada periode starter terpenuhi dengan baik maka 

pembentukan dan pertumbuhan jaringan tubuh (kulit, daging, 

otot dan tulang) akan berjalan dengan baik, untuk menjaga 

ketahanan tubuh dalam menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan yang baru, baik karena cuaca dingin maupun panas 

atau karena pindah kandang (membeli bibit dari tempat lain). 

Nugraha (2013) menyatakan bahwa perawatan pada waktu 

pemeliharaan umur 1 sampai dengan umur 15 hari untuk 

minum harus menggunakan vitamin berupa “vitastress”. Untuk 

makan itik diberikan secara terus menerus, dan mulai dibatasi 

pada saat memasuki umur 14 hari. Menurut Muliana, 

Rukmiasih dan Hardjosworo (2001), pemberian pakan pada 

saat brooding sangat mempengaruhi pertumbuhan itik pada 

umur 15 hari sampai dengan panen. Menurut Sukmawa dan 

Rismayanti (2010), pemberian pakan pada fase starter 

sebanyak 20-40 g/ekor/hari dengan frekuensi sebanyak 3-4 

kali, sedangkan pada fase grower sebanyak 40-60 g/ekor/hari 

dengan frekuensi 2-3 kali. 

2.4 Probiotik 

Probiotik adalah mikroba hidup yang menguntungkan 

(non patogen) yang mempengaruhi induk semang pada hewan 

atau manusia guna perbaikan keseimbangan mikroorganisme 

saluran pencernaan (Soeharsono, 2010). Probiotik mempunyai 
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beberapa efek yang menguntungkan apabila digunakan dalam 

pakan. Keuntungan probiotik adalah kemampuannya untuk 

mencegah reaksi patogen, manipulasi enzim untuk membantu 

mencerna beberapa bahan pakan, detoksikasi beberapa 

komponen makanan yang merugikan dan mengeluarkannya, 

serta merangsang aktivitas peristaltik usus dalam saluran 

pencernaan. Probiotik juga dapat mengurangi produksi racun 

dan menurunkan produksi amonium dalam saluran pencernaan 

(Sjofjan, 2010). 

Probiotik adalah suatu bahan pakan tambahan yang 

mengandung mikrobia hidup yang digunakan untuk mengatur 

keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan (Mulyono, 

Murwani dan  Wahyono, 2009). Fungsi lainnya adalah 

meminimalkan respon tanggap kebal yang memproduksi 

beragam senyawa bersifat toksik yang secara alami dipakai 

untuk menanggulangi invasi mikroorganisme. Senyawa toksik 

dapat mencederai sel-sel yang sehat, sehingga sel otot daging 

dapat mengalami degradasi. Menurut Anastiawan (2014), 

mekanisme probiotik melindungi atau memperbaiki kondisi 

inangnya antara lain dengan menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen melalui beberapa cara antara lain dengan:  

1. Memproduksi substansi-substansi penghambat. Probiotik 

mampu memproduksi zat-zat penghambat pertumbuhan 

bakteri gram positif maupun negatif. Zat-zat ini termasuk 

asam organik, hidrogen peroksida (H2O2) bakteriosin, 

reuterin yang mampu menghambat tidak hanya bakteri 

hidup namun juga produksi toksin.  

2. Menghambat perlekatan bakteri patogen dengan 

berkompetisi di tempat perlekatan permukaan mukosa 

saluran cerna diduga juga merupakan salah satu cara 

probiotik menghambat invasi dari bakteri patogen.  
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3. Kompetisi nutrisi. Bakteri-bakteri yang menguntungkan 

(probiotik) akan berkompetisi dengan bakteri patogen 

dalam hal memperebutkan nutrisi dalam saluran cerna. 

Menurut Aggustina dkk (2007), fungsi probiotik 

adalah untuk menyempurnakan proses metabolisme sehingga 

bila metabolisme lancar, maka zat-zat makanan bisa terserap 

dengan baik dan berakibat pertumbuhan tidak terhambat. Satu 

hal yang menunjukkan bahwa probiotik memberi manfaat bagi 

broiler, karena tidak terdapat kematian pada perlakuan 

pemberian probiotik, sedang pada perlakuan kontrol (tanpa 

probiotik) terdapat kematian akibat CRD (Chronic Respiratory 

Diseases) sebanyak 2 (dua) ekor. Ini sejalan dengan 

pernyataan Budiansyah (2004), bahwa salah satu mekanisme 

kerja probiotik berkompetisi terhadap makanan dan 

memproduksi zat antimikroba. Mikroba probiotik 

menghambat organisme patogen untuk berkompetisi. Probiotik 

merupakan proses imunologi atau menjaga ketahanan tubuh 

melalui kuman yang ada di dalam tubuh adalah 

mikroorganisme positif yang mampu menjaga ketahanan 

tubuh dari mikroorganisme negatif. Sistem kekebalan tubuh 

mempunyai fungsi sebagai penjaga kesehatan tubuh dan 

mengidentifikasi patogen berbahaya dan substansi-substansi 

asing lainnya yang ada dalam tubuh. Selama proses ini, sel 

kekebalan dan antibodi akan bekerjasama dalam aliran darah 

untuk menghentikan penyebaran virus dan bakteri jahat. 

Menurut Sjofjan, Ardyati dan Halim (2013), 

perbedaan probiotik bentuk cair dan bentuk tepung dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perbedaan probiotik bentuk cair dan bentuk tepung 

No. Probiotik 

Bentuk Cair Bentuk Tepung 

1.  Mudah terkontaminasi atau rusak Tidak mudah terkontaminasi 

2. Mudah terfermentasi ketika ada 

goncangan 

Tidak mudah terfermentasi 

3.  Populasi mikroba bisa berubah Konsentrasi mikroba tetap 

atau stabil 

4. TPC 109 CFU/ml TPC 108 CFU/mg 

5. Tidak tahan panas Tahan panas 

6. Membutuhkan jerigen dalam 

penyimpanannya 

Mudah dalam penyimpanan 

atau praktis 

7. Harga lebih murah Harga sedikit lebih mahal 

  

Menurut Firmani (2015) bahwa bakteri Lactobacillus 

plus diproses dalam bentuk tepung, tujuannya agar daya 

simpan lebih lama, tidak mudah rusak dan mudah dalam 

penyimpanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Trisnasari 

dkk (2014) menyatakan bahwa penggunaan probiotik 

Lactobacillus sp. dalam bentuk selain tepung atau  jika 

diberikan dalam bentuk cair maka penggunaannya tergantung 

pada air minum ternak, apabila kondisi air minum yang 

digunakan atau diberikan kotor akan berakibat pada kesehatan 

ternak itu sendiri. Selain itu, peternak biasanya sering 

mencampurkan air minum ternaknya dengan clorin yang 

berfungsi membunuh bakteri atau mikroba sehingga dapat 

mengurangi kinerja probiotik.  

Isolat Lactobacillus sp. Mar 8 dapat memenuhi syarat 

sebagai probiotik karena kemampuannya tumbuh pada pH 

rendah. Lactobacillus lebih unggul dari bakteri asam laktat 

lainnya dalam menurunkan pH, dan hidup optimum pada pH 

6,5 (Gunawan, 2003).  Genus Lactobacillus mempunyai 

beberapa kelebihan yang berpotensi untuk digunakan sebagai 
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agen probiotik, diantaranya adalah mampu bertahan pada pH 

rendah, tahan terhadap garam empedu, memproduksi 

antimikrobia dan daya antagonistik terhadap patogen enterik, 

mampu mengasimilasi serum kolesterol dan mendekonjugasi 

garam empedu serta dapat tumbuh baik pada medium 

sederhana (Rahayu 2001). Berdasarkan produk fermentasinya 

Lactobacillus dibagi menjadi dua yaitu homofermentatif jika 

memfermentasikan gula menjadi asam laktat sebagai produk 

utama dan sebagian kecil asam asetat serta karbondioksida, 

dan heterofermentatif jika produk fermentasinya berupa 

alkohol dan asam laktat. Bakteri asam laktat homofermentatif 

meliputi beberapa spesies yang dapat tumbuh pada suhu 

optimal 37oC atau diatasnya yaitu Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus helveticus, L. acidophilus, Lactobacillus 

thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii. Sedangkan 

Lactobacillus heterofermentatif yang bersifat thermofilik yaitu 

Lactobacillus fermentum. Lactobacillus homofermentatif yang 

tumbuh pada suhu bawah suhu optimal adalah L. casei, L. 

plantarum dan L. leichmanii. Sedangkan Lactobacillus 

heterofermentatif meliputi L. brevis, L.buchneri, L. 

pastorianus.  Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok 

bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak 

membentuk spora, suhu optimum ± 400 C, pada umumnya 

tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase 

positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi 

karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah 

mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang 

tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan 

disakarida. Sebagian besar BAL dapat tumbuh sama baiknya 

di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki O2 (tidak 
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sensitif terhadap O2), sehingga termasuk anaerob aerotoleran 

(Sunaryanto, Martius dan Marwoto, 2014). 

Pemberian suplemen probiotik (Lactobacillus) 

memiliki efek positif pada berat badan akhir sebesar 14,4 %, 

meningkatkan konsumsi pakan sebesar 7,7 % dan mampu 

memperbaiki performan ayam dan produk ternak yang aman 

dikonsumsi (Ignatova et. al., 2009). Kemampuan probiotik 

dalam menstimulasi pertumbuhan bakteri asam laktat di dalam 

usus juga mempengaruhi turunnya kadar trigliserida darah. 

Sarwono dkk (2012) menyatakan bahwa bakteri asam laktat 

seperti Lactobacillus dapat menurunkan kadar kolesterol dan 

trigliserida serta berfungsi memelihara kesehatan dan 

meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Pemberian probiotik 

akan menciptakan keseimbangan mikroflora usus, karena 

adanya bakteri asam laktat dalam usus yang dapat 

menciptakan suasana asam sehingga menekan pertumbuhan 

bakteri patogen dalam usus halus. 

Faktor lain yang menyebabkan kadar trigliserida darah 

dalam penelitian ini turun yaitu peran probiotik dalam 

mensintesis enzim esterase bersamaan dengan enzim lipase 

yang merubah asam lemak bebas menjadi bentuk ester yang 

berbeda dari trigliserida pada saluran pencernaan (Mahdavi, 

Rahmani and Pourreza, 2005). Selain itu probiotik dapat 

menurunkan trigliserida melalui kemampuannya dalam 

memfermentasikan karbohidrat dan menghasilkan asam lemak 

rantai pendek dalam saluran pencernaan (Ljungh and 

Wadstrom, 2005). Menurut Yansen dkk (2012), probiotik 

menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH 

sehingga dapat menghalangi pertumbuhan bakteri patogen dan 

menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin memberikan efek 

antagonis terhadap pertumbuhan bakteri patogen sehingga 
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menurunkan pertumbuhan bakteri dan memperbaiki 

mikroflora dalam usus. Berkurangnya jumlah koloni bakteri 

patogen juga disebabkan karena bakteri pathogen kalah 

berkompetisi dalam pengambilan pengambilan nutrisi di 

dalam usus halus. Menurut Mounzouris, Tsirtsikos, Kalamara, 

Nitsch, Schatzmayr and Fegeros (2007), probiotik seperti 

kultur Lactobacillus sp. mengurangi ketersediaan nutrient atau 

bahan makanan bagi bakteri patogen dan meningkatkan koloni 

bakteri asam laktat. Riswandi, Sandir dan Yosil (2012) 

menyatakan bahwa sebagai mikroorganisme alami 

Lactobacillus sp. memberi pengaruh yang menguntungkan 

rnelalui produksi asam organik yang akan menghambat kerja 

bakteri patogen sehingga akan meningkatkan peran rnikroba 

yang menguntungkan dalam proses pencernaan pakan. 

 

2.5 Penampilan Produksi 

2.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan ditentukan dengan cara 

mengurangi antara jumlah pakan saat pemberian dengan 

pakan yang tersisa (Hermogenes, Magpantai and Paguia, 

2011). Tingkat konsumsi pakan erat hubungannya dengan 

pertumbuhan, semakin banyak pakan yang dikonsumsi 

semakin tinggi pertambahan bobot badan yang dihasilkan 

(Arianti dan Arsyadi, 2009). Konsumsi pakan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yakni kualitas 

pakan yang diberikan termasuk kandungan gizi yang 

terdapat di dalam pakan tersebut (Hernandez, Madrid, 

Garcia, Orengo, and Meigas. 2004). Tingkat energi dalam 

pakan menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi, 

tergantung pada bobot ayam, keaktifan dan temperatur 

lingkungan (Wahju, 2004). 
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Tabel 4. Konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan dan 

konversi pakan itik Peking putih 

Umur 

(Minggu) 

Konsumsi 

pakan per itik 

(kg) 

Rata-rata 

bobot badan 

per ekor (kg) 

Jumlah pakan untuk 

menghasilkan 1 kg 

bobot badan itik (kg) 

1 0,127 0,150 0,82 

2 0,531 0,458 1,16 

3 1,438 0,744 1,93 

4 2,595 1.148 2,26 

5 3.874 1.506 2,57 

6 5.330 2.005 2,66 

7 6.786 2,409 2,82 

Sumber: Hauser (2003) 

 

2.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Perhitungan pertambahan bobot badan (PBB) 

dilakukan sekali seminggu dengan mencari selisih bobot 

badan pada saat akhir tertentu dengan bobot semula 

(Rasyid, 2013). Menurut Agustina, Iriyanti dan Mugiyono 

(2013), interaksi antara jenis itik dan level probiotik 

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

pertumbuhan relatif itik lokal betina, begitu juga dengan 

jenis itik dan level probiotik. Interaksi antara jenis itik dan 

level probiotik berpengaruh tidak nyata terhadap 

pertumbuhan relatif pada itik lokal betina kemungkinan 

dari perbedaan jenis kelamin. Rositawati, Saiful dan 

Muharlien (2010) menyatakan bahwa Itik jantan 

mengkonsumsi pakan hanya untuk produksi daging, lain 

halnya dengan itik betina yang mengkonsumsi pakan untuk 

produksi telur. Kardaya (2005) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ternak selain 



22 

 

konsumsi pakan adalah jenis ternak, bangsa ternak, jenis 

kelamin, tipe ternak dan manajemen pemeliharaan. 

2.5.3 Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan standart dalam  

berproduksi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. Konversi pakan 

dalam penelitian diukur berdasarkan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan bobot badan yang dicapai selama 

penelitian (Muharlien dkk, 2011). Konversi pakan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ternak, daya cerna ternak, jenis 

kelamin, bangsa, kualitas, kuantitas pakan dan faktor 

lingkungan. Konversi pakan dipengaruhi oleh kesediaan 

nutrisi dalam pakan dan kesehatan ternak (Siregar, 2008). 

2.5.4 IOFC (Income Over Feed Cost) 

IOFC adalah selisih dari total pendapatan dengan 

total biaya pakan digunakan selama usaha ternak. IOFC 

diperoleh dengan menghitung penerimaan dikurangi total 

biaya pakan (Prihatno, Roesdiyanto dan Muatip, 2014). 

Menurut Risnajati (2011), biaya pakan adalah biaya 

produksi terbesar sehingga perlu ditekan serendah mungkin 

agar diperoleh keuntungan, salah satu cara yaitu dengan 

menghitung IOFC. Faktor yang mempengaruhi diantaranya 

konsumsi pakan, berat badan akhir, harga pakan/kg, harga 

jual berat hidup ayam. Widjastuti dan Endang (2008) 

menyatakan bahwa semakin banyak pakan yang 

dikonsusmsi maka semakin tinggi pula IOFC, namun 

semakin bervariasi pula penggunaan bahan pakan dapat 

menurunkan biaya pakan.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan itik 

milik Bapak Tito di Desa Ploso Kecamatan Junrejo Kabupaten 

Malang, selama 35 hari yaitu dari tanggal 16 Oktober - 20 

November 2015. Pengujian pakan pemberian dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Itik Pedaging 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor itik pedaging 

jantan umur 15 hari. Itik didapatkan dari pembibitan milik 

Bapak Tito Malang, degan harga pembelian Rp. 12.500,-

/ekor. Rata-rata bobot badan umur 15 hari yaitu 

466,90±40,99 g/ekor dengan koefisien keragaman sebesar 

8,78%, data dapat dilihat pada Lampiran 2. Pemberian 

pakan perlakuan diberikan pada umur 15-50 hari. 

 

2. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 20 petak yang terbuat dari bambu dan jaring, 

berukuran panjang × lebar × tinggi, 1 × 1 × 0,5 m. Masing-

masing petak terdiri dari 5 ekor itik pedaging. Kandang 

beralaskan kawat yang berada diatas kolam ikan lele agar 

kandang tidak becek, serta dilengkapi dengan tempat pakan 

dan minum yang terpisah. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah baskom dan timbangan digital dengan 

ketelitian 1 g dan 0,001 g, serta alat kebersihan kandang. 
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3. Pakan 

Itik umur 15-45 hari (periode finisher) pakan yang 

diberikan adalah pakan perlakuan diproduksi di peternakan 

Bapak Tito dengan harga pakan basal Rp.4.500,00/kg. 

Formulasi pakan basal dan hasil analisa proksimat pakan 

basal yang digunakan selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Komposisi dan kandungan zat makanan pada 

pakan basal 

Bahan Pakan Perlakuan (%) 

Kebi (broken rice) 40 

Limbah pabrik snack berupa kacang shanghai 40 

Tepung darah 20 

Jumlah 100 

Zat Makanan                                        Kandungan 

Bahan Kering (%) 84,12 

Abu* (%) 6,94 

Protein Kasar* (%) 20,38 

Serat Kasar* (%) 15,41 

Lamak Kasar* (%) 2,12 

Gross Energy (Kkal/kg) 4015,50 

Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2015). 

 

Pemberian pakan pada itik pedaging dilakukan 

sebanyak 2 kali dalam sehari dengan proporsi 60% pagi 

hari dan 40% pada sore hari setiap perlakuan. Pakan 

diberikan secara ad libitum.  

 

4. Probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung. 

Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini jenis 

Lactobacillus sp. yang mengandung 4,72 × 108 CFU/mg 

dalam bentuk tepung yang ditambahkan pada pakan itik 
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pedaging. Probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung ini 

diproduksi oleh Sjofjan, Ardyati dan M. Halim (2013), 

dengan harga Rp.20.000,00/kg. Adapun cara pembuatan 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung terdapat pada 

Lampiran 1. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Perlakuan pakan ke ternak yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

P0  : Pakan basal tanpa probiotik 

P1 : Pakan basal + 0,2% probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung 

P2 : Pakan basal + 0,4% probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung 

P3 : Pakan basal + 0,6% probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung 

P4 : Pakan basal + 0,8% probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung 

Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan, 

sehigga terdapat 20 kelompok percobaan. Setiap 1 unit 

percobaan terdapat 5 ekor itik dan setiap perlakuan diulang 4 

kali. Penelitian dilaksanakan sampai itik berumur 35 hari, 

sebelum itik diletakkan dikandang dilakukan penimbangan 

bobot badan terlebih dahulu untuk mengetahui bobot badan 

awal sebelum dilakukan penelitian. Pengacakan letak kandang 

saat penelitian dilakukan menggunakan cara lotre secara 

manual. Gambar 2. menjelaskan pengacakan unit penelitian di 

lapang sesuai dengan perlakuan dan ulangan yang akan di 

lakukan: 
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Gambar 2. Tata letak pegacakan kandang 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Kandang 

Pada penelitian ini kami menggunakan itik 

pedaging umur 15 hari. Persiapan yang kami lakukan yaitu 

menyiapkan kandang box yang dilengkapi pembatas 

disetiap kandangnya, tempat pakan, tempat minum, 

penerangan, ketersediaan air dan lain-lain. Selanjutnya 

kandang dilakukan penyemprotan desinfektan agar 

meminimalkan ternak terjangkit terhadap penyakit. 

 

2. Pemeliharaan Itik Pedaging Umur 15-50 hari  

Pemeliharaan itik pada umur 15-50 hari dilakukan 

pada kandang box yang dilengkapi pembatas disetiap 

kandangnya, setiap petaknya berisi 5 ekor itik. Pemberian 

makan dilakukan pada pagi pukul 08.00 dan sore hari pukul 

15.00. Pakan yang diberikan berupa pakan basal yang telah 

disusun sendiri oleh Bapak Tito kemudian diberi perlakuan 

berupa probiotik Lactobacillus sp bentuk tepung sesuai 

dosis yang ditentukan kemudian dilakukan pencatatan hasil 

penimbangan setiap harinya. Sedangakan untuk pemberian 

air minum dilakukan secara ad-libitum. 

Tahap pengambilan data dilakukan pada awal 

pemeliharaan yaitu dengan mengukur bobot awal itik, 

kemudian dilakukan pengukuran pertumbuhan bobot badan 

setiap minggunya. Hasil pengukuran PBB dapat digunakan 

untuk mengetahui nilai konversi pakan pada itik. Itik 

P1U1 P2U4 P3U4 P0U3 P3U2 P2U3 P1U2 P0U2 P1U3 P3U1 

P0U4 P4U2 P4U4 P2U2 P1U4 P4U1 P3U3 P2U1 P0U1 P4U3 



27 

 

sebelum dipanen ditimbang bobot akhirnya terlebih dahulu 

yang nantinya digunakan untuk menghitung IOFC. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

1. Konsumsi Pakan 

Banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa 

pakan atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah 

pakan yang dapat dikonsumsi seekor itik sesuai periode 

pemeliharaan, diukur perminggu disebut konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan dihitung berdasarkan konsumsi pakan itik 

(g/ekor/minggu) selama penelitian. 

  

 

Konsumsi pakan dihitung berdasarkan berat kering 

matahari kerena melihat pola konsumsi pakan itik yang 

cendrung menyebabkan pakan basah. Pakan sisa dikoleksi 

setiap pagi, lalu dikeringkan matahari sesuai masing-

masing perlakuan dan ditimbang setiap minggu. 

 

2. Pertambahan Bobot Badan (Kg) 

Perhitungan pertambahan bobot badan (PBB) 

dilakukan sekali seminggu dengan mencari selisih bobot 

badang pada saat akhir tertentu dengan bobot semula 

(Rasyid, 2013). Perhitungan pertambahan bobot badan 

untuk mengetahui respon dari kemampuan itik dari 

mencerna pakan. Rumus perhitungan bobot badan sebagai 

berikut:  

 

 

Konsumsi pakan (g/ekor/minggu) = pakan pemberian – pakan sisa 

 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 
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Keterangan: PBB              = pertambahan bobot badan  

    BB akhir minggu = bobot badan pada akhir minggu 

 BB awal minggu  = bobot badan pada awal minggu 

 

3. Konversi Pakan 

Konversi pakan atau Feed Convertion Ratio (FCR). 

Konversi pakan diperoleh dengan menghitung 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan (Purba dan Ketaren, 

2011). 

4. Income Over Feed Cost (IOFC) 

IOFC adalah keuntungan yang diperoleh dari 

selisih antara total pendapatan dengan biaya pakan yang 

dikeluarkan (Saputra, Suthama dan Mahfudz, 2014). 

Menurut Saleh, Hestiwahyuni dan Parulian (2006), IOFC 

yaitu pendapatan yang diperoleh dari berat badan ternak 

(bobot akhir dikalikan dengan harga ternak/kg) dikurangi 

dengan biaya pakan (total konsumsi dikali harga pakan). 

Besar IOFC dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi 

dengan program Microsoft Exel, dan dianalisis menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan 4 ulangan. Hasil dari penelitian 

menunjukkan perbedaan terhadap perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

 

IOFC (Rp/ekor) =  

(BB × harga itik/kg hidup) – ( ∑ konsumsi pakan × harga pakan/ kg) 
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3.7  Batasan Istilah 

1. Itik pedaging : Itik hasil persilangan itik peking dengan 

morfologi menyerupai itik khaki 

campbell yang kemudian dipilih yang 

berwarna putih dan dipelihara mulai 

umur 15 hari sampai 45 hari. 

2. Probiotik : probiotik  jenis Lactobacillus sp. 

mengandung 4,72×108 CFU/mg dalam 

bentuk tepung yang digunakan untuk 

mengatur keseimbangan mikrobia 

dalam saluran pencernaan. 

3. Lactobacillus 

sp. 

: jenis BAL yang digunakan sebagai 

probiotik berasal dari hasil fermentasi 

susu skim dan diproses dalam bentuk 

tepung. 

4. Penampilan 

produksi 

: yang diamati dalam penelitian ini 

meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan dan IOFC.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh dari penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung sebagai aditif pakan terhadap 

penampilan produksi itik pedaging yang meliputi konsumsi 

pakan, meningkatkan bobot badan, menurunkan nilai konversi 

pakan, dan meningkatkan IOFC (Income Over Feed Cost) 

yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel. 6. Hasil analisis perlakuan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan IOFC 

selama penelitian. 

Perlakuan 

Variabel Pengamatan 

Konsumsi pakan 

(g/ekor/5 minggu) 

Pertambahan 

bobot badan 

(g/ekor/ 

5 minggu) 

Konversi 

pakan  

(5 minggu) 

IOFC 

(Rp/ekor/5 minggu) 

P0 3479,68 c ± 277,83 782,17 A ± 42,78 4,45 B ± 0,25 13341,44 ± 1250,25 

P1 3366,16 bc ± 42,21 786,38 A  ± 68,55 4,31 AB ± 0,40 13398,97 ± 201,40 

P2 3203,80 ab ± 28,11 802,50 A ± 64,15 4,01 B ± 0,28 13761,71 ± 140,85 

P3 3318,35 abc ± 12,73 868,50 AB ± 59,32 3,83 AB ± 0,26 12746,04 ± 67,43 

P4 3138,75 a ± 20,99 934,50 B ± 38,73 3,36 A ± 0,13 13299,29 ± 115,56 

Keterangan: Notasi superskrip huruf a-c kecil dan huruf A-B besar pada kolom yang 

sama masing-masing menunjukkan pengaruh perbedaan yang nyata 

(P<0,05) dan sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan Itik 

Pedaging 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak pada periode tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk kehidupannya 

maupun untuk produksi. Konsumsi pakan dapat dihitung 
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dengan pengurangan jumlah pakan yang diberikan dengan sisa 

dan pakan yang terbuang. Rataan konsumsi pakan itik 

pedaging selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. Rata-

rata konsumsi pakan itik pedaging selama penelitian adalah 

3134,62 g/ekor selama 5 minggu pemeliharaan dengan kisaran 

3138,75-3479,68 g/ekor selama 5 minggu pemeliharaan. 

Konsumsi pakan terendah sampai tertinggi berturut-turut 

selama 5 minggu pemeliharaan yaitu perlakuan P4 (pemberian 

0,8 % probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung) yaitu sebesar 

3138,75±20,99 g/ekor, P3 (3318,35±12,73 g/ekor), P2 

(3203,8±28,11 g/ekor), P1 (3366,16±42,21 g/ekor) sedangkan 

konsumsi ransum tertinggi terdapat pada perlakuan P0 (tanpa 

pemberian probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung) yaitu 

sebesar 3479,68±277,83 g/ekor.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 5. menunjukkan 

bahwa penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

sebagai aditif pakan pada itik pedaging memberikan pengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan. Perlakuan P0, P1 

dan P3 memberikan nilai konsumsi pakan paling tinggi 

dibanding dengan perlakuan P2 dan P4. Rataan konsumsi 

pakan menunjukkan bahwa perlakuan P4 memberikan 

pengaruh terendah terhadap konsumsi pakan dibanding dengan 

perlakuan lainnya. Hal ini diduga disebabkan oleh pengaruh 

pemberian probiotik Lacttobacillus sp. bentuk tepung yang 

mengandung bakteri asam laktat yang dapat membantu 

memperbaiki keadaan mikroba dalam usus halus sebagai 

mikroorganisme alami. Menurut Riswadi dkk (2012), 

Lactobacillus sp. memberi pengaruh yang menguntungkan 

melalui produksi asam organik yang akan menghambat kerja 

bakteri patogen sehingga akan meningkatkan peran mikroba 

yang menguntungkan dalam proses pencernaan pakan. 



33 

 

Keadaan yang seimbang didalam saluran pencernaan 

menyebabkan penyerapan nutrisi pakan akan berjalan 

sempurna sehingga berpengaruh terhadap produksi itik 

pedaging. 

Kandungan gizi dalam pakan seperti energi dan serat 

kasar diduga juga dapat mempengaruhi jumlah pakan yang 

dikonsumsi itik pedaging selama penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Hernandez, et al., (2004) bahwa konsumsi 

pakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yakni 

kualitas pakan yang diberikan ternasuk kandungan gizi yang 

terdapat didalam pakan tersebut. Hasil analisis proksimat juga 

menunjukkan bahwa kandungan gross energy dalam pakan 

sangat tinggi yaitu sebesar 4015,50 (Kkal/kg). Hal ini diduga 

dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan selama penelitian. Wahju (2004) menyatakan bahwa 

jika energi dalam pakan rendah, maka konsumsi pakan akan 

tinggi sebaliknya jika energi dalam pakan tinggi maka 

konsumsi pakan akan rendah. 

Kandungan serat kasar dalam pakan yang digunakan 

selama penelitian termasuk tinggi yaitu sebesar 15,41%. Hal 

ini diduga dapat mempengaruhi tingkat kecernaan yang 

berefek pada palatabilitas serta konsumsi pakan itik pedaging. 

Bahri dan Rusdi (2008) menyebutkan bahwa serat kasar yang 

tinggi menyebabkan zat makanan yang berada dalam pakan 

sulit dicerna dan akan mudah terikut keluar bersama eskreta. 

Penambahan probiotik Lactobacillus sp. dalam penelitian ini 

dapat menyebabkan peningkatan aktifitas mikroba, aktifitas 

enzim dan daya cerna nutrisi dalam pakan khususnya serat 

kasar. Semakin cepatnya daya cerna pakan akan berkorelasi 

pada peningkatan penyerapan nutrisi, lebih lanjut dan 

berdampak pada peningkatan efisiensi pakan itik pedaging. 
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Menurut Srigandono (1991) dalam Prasetyo (2014), kebutuhan 

nutrisi pakan untuk itik pedaging periode finisher kandungan 

protein 16-17%, energi metabolis 2800 kkal, serat kasar 6-9% 

dan lemak 3-6%. Meskipun kandungan serat kasar pada pakan 

basal termasuk tinggi, dengan adanya penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. meningkatkan daya cerna dan penyerapan 

nutrisi akan lebih sempurna dan dapat menurunkan konsumsi 

pakan. Sjofjan (2010) menambahkan bahwa keuntungan 

probiotik adalah kemampuannya untuk mencegah reaksi 

patogen, manipulasi enzim untuk membantu mencerna 

beberapa bahan pakan, detoksikasi beberapa komponen 

makanan yang merugikan dan mengeluarkannya, serta 

merangsang aktivitas peristaltik usus dalam saluran 

pencernaan.  

Selain dilihat dari kandungan nutrisi, aktifitas enzim 

selulase yang terdapat dalam probiotik Lactobacillus sp. 

diduga dapat mempengaruhi penurunan konsumsi itik 

pedaging. Hal ini terbukti bahwa pada perlakuan P4 

(penambahan 0,8% probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung) 

memberikan hasil konsumsi pakan terendah dibanding 

perlakuan lainnya. Sumarsih, Sulistiyanto, Sutrisno dan 

Rahayu (2012) menyatakan bahwa mikroba-mikroba probiotik 

penghasil asam laktat dari spesies Lactobacillus, menghasilkan 

enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini 

mampu memecah komponen serat kasar yang merupakan 

komponen sulit dicerna dalam saluran percernaan ternak 

unggas. Hasil penelitian Purba dkk (2013) menyatakan bahwa 

pemberian pakan yang berasal dari serbuk gergaji 

mengandung 15% SK pada itik Tegal masih toleran. 

Kemampuan itik untuk mencerna pakan yang mengandung SK 

tinggi diperkirakan berhubungan dengan kemampuan alat dan 
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sistem pencernaan yang dimiliki oleh itik. Proses pencernaan 

serat kasar pada itik terjadi pada sekum yakni ruang fermentasi 

yang memiliki panjang sekitar 10-29 cm Selain itu, sistem 

pencernaan yang dimiliki oleh itik secara genetik lebih baik 

dalam mencerna serat bila dibandingkan dengan ayam.  

Faktor lain yang diduga dapat menyebabkan konsumsi 

pakan itik pedaging menurun khususnya pada pakan perlakuan 

yaitu adanya faktor lingkungan seperti iklim. Satu hal yang 

menunjukkan bahwa probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

memberi manfaat bagi itik pedaging dalam penelitian ini yaitu 

konsumsi pakan menurun karena penyerapan pakan telah 

maksimal serta menurunkan tingkat kematian pada itik yang 

diberi pakan perlakuan. Pada perlakuan kontrol (tanpa 

probiotik) menunjukkan tingkat kematian tertinggi yang 

diakibatkan oleh serangan flu karena cuaca ekstrim yaitu 

sebanyak 2 ekor. Hal ini diduga karena tingkat kekebalan itik 

pedaging yang lemah sehingga mudah terjangkit penyakit. 

Menurut Scott, Nesheim and Young (1982) faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan diantaranya kandungan 

energi, serat kasar, tipe ayam, temperatur dan iklim setempat. 

Candinegara (2006) menambahkan bahwa penggunaan 

probiotik difokuskan pada peningkatan status ekologi sistem 

pencernaan, sehingga menguntungkan yaitu meningkatkan 

produktivitas, kesehatan dan perkembangan sistem 

pencernaan. 

Adanya pengaruh yang nyata terhadap penyerapan 

nutrisi dan kesehatan itik pedaging yang berdampak pada 

konsumsi pakan diduga karena adanya mekanisme kerja dari 

Lactobacillus sp. sebagai zat anti mikroba. Budiansyah (2004) 

menyatakan bahwa, salah satu mekanisme kerja probiotik 

berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat 
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antimikroba. Mikroba probiotik menghambat organisme 

patogen untuk berkompetisi. Menurut Sumarsih, dkk (2012), 

mekanisme kerja Lactobacillus sp. tahap pertama yaitu 

berkolonisasi, dan selanjutnya dapat dimodifikasi untuk sistem 

imunisasi atau kekebalan hewan inang. Kemampuan 

Lactibacillus sp. menempel dengan kuat pada sel-sel usus ini 

akan menyebabkan mikroba mikroba probiotika berkembang 

dengan baik dan mikrobamikroba patogen terreduksi dari sel-

sel usus hewan inang, sehingga perkembangan organisme-

organisme patogen yang menyebabkan penyakit seperti 

Eshericia coli, Salmonella thyphimurium dalam saluran 

pencernaan akan mengalami hambatan.  

 

4.2 Pengaruh Pelakuan terhadap Pertambahan Bobot 

Badan Itik Pedaging 

Pertambahan bobot badan dihitung setiap minggu 

berdasarkan bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal 

persatuan waktu dalam satuan g/ekor selama pemeliharaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan pertambahan 

bobot badan itik pedaging selama penelitian adalah 834,81 

g/ekor dengan kisaran 782,17 g/ekor selama penelitian sampai 

dengan 934,5 g/ekor selam penelitian. Dari hasil penelitian 

secara lengkap disajikan pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa 

secara berturut-turut pertambahan bobot badan mulai dari yang 

terendah sampai tertinggi selam penelitian adalah perlakuan 

P0 (782,17±42,78 g/ekor), P1 (786,38±68,55 g/ekor), P2 

(802,5±64,15 g/ekor), P3 (868,5±59,32 g/ekor) dan P4 

(934,5±38,73 g/ ekor). Pengaruh penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung dalam pakan terhadap 

pertambahan bobot badan itik pedaging diketahui lebih lanjut 

dengan melakukan analisis statistik. 
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Hasil analisis keragaman pada Lampiran 8. 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan itik pedaging, sehingga dapat 

dikatakan bahwa peningkatan level penambahan probiotik 

Lactobacillus sp.bentuk tepung dalam pakan memberikan efek 

yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan bobot badan. 

Pada Tabel 5. dijelaskan bahwa konsumsi pakan terbaik pada 

perlakuan P4 (penambahan 0,8% probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung) dan PBB terbaik juga pada perlakuan P4. 

Semakin baik konsumsi pakan yang dihasilkan maka semakin 

baik pertambahan bobot badan, sebaliknya semakin buruk 

konsumsi pakan yang dihasilkan maka semakin buruk juga 

bobot badan yang dimiliki Hal ini diduga dipengaruhi oleh 

tingkat konsumsi itik pedaging terhadap pakan yang 

mengandung probiotik Lactobacillus sp. serta kemampuan 

dalam menyerap nutrisi pakan yang maksimal. Menurut Ulya, 

Widodo dan Halim (2015), tingkat konsumsi pakan erat 

hubungannya dengan pertumbuhan, semakin banyak pakan 

yang dikonsumsi semakin tinggi PBB yang dihasilkan. Arianti 

dan Ali (2009) menambahkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak selain 

konsumsi pakan adalah jenis, bangsa ternak, jenis kelamin, 

tipe ternak, dan manajemen pemeliharaan. Hasil penelitian 

Wang dan Zhou (2007) membandingkan efek perlakuan 

antibiotik, herbal, probiotik dan prebiotik terhadap 

pernampilan itik pedaging Peking pada akhir fase starter 

(minggu 0–2), itik dengan perlakuan probiotik menunjukkan 

pertambahan bobot badan tertinggi. 

Tercapainya pertambahan bobot badan itik pedaging 

yang sagat nyata pada pemberian pakan perlakuan berupa 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. dibanding dengan P0 
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(pakan kontrol). Hal ini diduga adanya senyawa yang terdapat 

didalam probiotik Lactobacillus sp. seperti BAL dan enzim 

dapat membantu proses pencernaan itik pedaging. Menurut 

Sumarsih, dkk (2012), sejumlah probiotik menghasilkan 

senyawa zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses 

pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran 

pencernaan yaitu enzim. Mikroba-mikroba probiotik penghasil 

asam laktat dari spesies Lactobacillus, menghasilkan enzim 

selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu 

memecah komponen serat kasar yang merupakan komponen 

yang sulit dicerna dalam saluran percernaan ternak unggas. 

Saat ini penggunaan bahan makanan ternak (pakan) untuk 

unggas kebanyakan berasal dari limbah industri atau limbah 

pertanian yang pada umumnya mengandung serat kasar tinggi. 

Penggunaan probiotik yang menghasilkan enzim selulase 

mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dari 

limbah industri dan pertanian tersebut, dan mikroba probiotik 

membantu proses pencernaan sehingga serat kasar dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan 

pertambahan bobot badan. Agustina, Purwanti dan Zainuddin 

(2007) menambahkan bahwa fungsi probiotik Lactobacillus 

sp. adalah untuk menyempurnakan proses metabolisme 

sehingga bila metabolisme lancar, maka zat-zat makanan bisa 

terserap dengan baik dan berakibat pertumbuhan tidak 

terhambat. 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh konsumsi 

dan nutrisi pakan. Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa 

PBB yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P4 

(penambahan 0,8% probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung) 

yang didukung dengan konsumsi energi dan protein secara 

optimal. Salah satu zat makanan yang mempunyai pengaruh 
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sangat besar dalam pertumbuhan jaringan  tubuh itik pedaging 

adalah protein. Pemanfaatan protein secara optimal dapat 

berpengaruh terhadap pembentukan daging itik pedaging. 

Indikasi pemanfaatan protein yang tinggi ditunjukkan oleh 

ratio efisiensi protein (REP) yang menunjukkan perbandingan 

antara PBB dan konsumsi protein kasar. Tabel 7. dibawah ini 

menunjukkan hasil penelitian nilai REP pada masing-masing 

perlakuan  

Tabel 7. Konsumsi protein kasar dan rasio efisiensi pakan 

(REP) 

Perlakuan PBB 

(g/ekor/5minggu) 

Konsumsi Protein Kasar 

(g/ekor/5minggu) 

REP 

P0 782,17 709,16 1,10 

P1 786,38 686,02 1,15 

P2 802,50 652,93 1,22 

P3 868,50 676,28 1,28 

P4 934,50 637,68 1,46 

Keterangan : Rasio efisiensi protein (REP) =   

(Setiawan, Lutfi dan Mahfudz, 2013). 

 

Perlakuan P4 menunjukkan pertambahan bobot badan 

tertinggi dibanding dengan perlakuan lainnya. Konsumsi 

protein kasar terendah yaitu sebesar 637,69 g/ekor/5minggu 

dan tingkat rasio efisiensi protein sebesar 1,46 yang tergolong 

paling baik dalam memanfaatkan protein menjadi daging. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Faishal, Djuanaidi dan Natsir 

(2015) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi protein 

merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kualitas protein 

dalam bahan pakan, semakin tinggi nilai rasio efisiensi 

protein, maka semakin efisien ternak memanfaatkan protein 

yang dikonsumsi untuk dikonversikan menjadi daging. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan Itik 

Pedaging 

Konversi pakan itik pedaging dihitung dengan 

membandingkan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan yang didapat setiap minggunya. 

Rataan konversi pakan itik pedaging selama penelitian adalah 

3,99 dengan kisaran 3,36 sampai dengan 4,45. Hasil penelitian 

secara lengkap disajikan pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa 

secara berturut-turut konversi pakan mulai dari yang terendah 

sampai tertinggi adalah perlakuan P4 (3,36±0,13), P3 

(3,83±0,26), P2 (4,01±0,28), P1 (4,31±0,40) dan P0 

(4,45±0,25). Pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus 

sp.bentuk tepung terhadap konversi pakan itik pedaging, dapat 

diketahui dengan melakukan analisis keragaman. Hasil analisis 

keragaman pada Lampiran 11. menunjukkan bahwa F hitung 

lebih besar dari F Tabel (0,01), yang berarti perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konversi pakan itik pedaging.  

Pakan perlakuan P4 dengan penambahan 0,8% 

Lactobacillus sp. memberikan hasil paling baik dibanding 

dengan perlakuan kontrol. Hal ini diduga disebabkan oleh 

kondisi usus halus yang sangat efisien dalam proses 

penyerapan makanan karena berkurangnya mikroba patogen 

yang menyebabkan iritas. Yansen dkk (2012) menyebutkan 

bahwa probiotik menghasilkan asam laktat yang dapat 

menurunkan pH sehingga dapat menghalangi pertumbuhan 

bakteri patogen dan menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin 

memberikan efek antagonis terhadap pertumbuhan bakteri 

patogen sehingga menurunkan pertumbuhan bakteri dan 

memperbaiki mikroflora dalam usus. Berkurangnya jumlah 

koloni bakteri patogen juga disebabkan karena bakteri patogen 
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kalah berkompetisi dalam pengambilan nutrisi di dalam usus 

halus. Agustina dkk (2007) menambahkan bahwa pemberian 

probiotik dapat lebih membantu proses pencernaan dan dapat 

memperbaiki konversi pakan. 

Kemampuan itik pedaging dalam mengkonversi pakan 

menjadi daging, selain berkaitan erat dengan kesehatan saluran 

pencernaan terutama usus halus, juga faktor kandugan zat 

makanan dalam pakan, serta kondisi lingkungan. Konversi 

pakan yang tinggi seperti pada perlakuan kontrol disebabkan 

karena konsumsi pakan yang tinggi namun pertambahan bobot 

badan lebih rendah dari pada pemberian pakan perlakuan saat 

penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Jin, Abdullah, Ali 

and Jalaludin (1997) dalam Firmani (2015) bahwa 

penambahan probiotik dalam pakan dapat meningkatkan 

aktivitas pencernaan sehingga menyebabkan zat nutrisi seperti 

lemak, protein, serat dan karbohidrat yang biasanya bayak 

terbuang dalam eskreta akan menjadi berkurang. Hasil 

penelitian ini menujukkan bahwa konversi pakan itik pedaging 

yang diberi perlakuan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung lebih baik jika dibandingkan dengan pakan kontrol. 

Konversi pakan pada perlakuan P0 yang masih tinggi 

disebabkan oleh keseimbangan pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan. Ulya dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa konversi pakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai seberapa banyak pakan yang dikonsumsi itik menjadi 

jaringan tubuh, yang dinyatakan dengan besarnya bobot badan, 

ini adalah cara yang masih dianggap terbaik. Semakin rendah 

nilai konversi pakan maka ternak tersebut semakin efisien 

dalam merubah pakan menjadi jaringan tubuh. Penyebab lain 

yang diduga menjadi alasan perlakuan P0 memiliki nilai 

konversi pakan yang tinggi dibanding dengan perlakuan 
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lainnya yaitu nilai REP P0 yang dihasilkan paling rendah yaitu 

sebesar 1,10, yang mana nilai REP tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat pemanfaatan atau efisiensi dari protein dalam 

pakan yang dikonsumsi tidak dimanfaatkan secara maksimal 

didalam tubuh ternak. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap IOFC (Income Over 

Feed Cost) Itik Pedaging 

IOFC yaitu pendapatan yang diperoleh dari berat 

badan ternak (bobot akhir dikalikan dengan harga ternak/kg) 

dikurangi dengan biaya pakan (total konsumsi dikalikan harga 

pakan). Selama penelitian pakan yang digunakan seharga 

Rp.4.500/Kg, harga probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

sebesar Rp.20.000/Kg dan harga jual itik pedaging sebesar Rp. 

29.000,-/ekor (tidak memperhitungkan bobot badan masing-

masing ternak). Rataan IOFC itik pedaging selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 6. Rata-rata IOFC itik pedaging 

selama penelitian adalah Rp. 13309,49 dengan kisaran Rp. 

12746,04 sampai dengan Rp. 13761,71. IOFC terendah hingga 

tertinggi terdapat pada perlakuan P3 Rp. 12746,04±67,43 

/ekor/5 minggu pemeliharaan; P4 Rp. 13299,29±115,56 

/ekor/5 minggu pemeliharaan; P0 Rp. 13341,44±1250,25 

/ekor/5 minggu pemeliharaan; P1 Rp. 13398,97±201,40 

/ekor/5 minggu pemeliharaan dan IOFC tertinggi terdapat pada 

perlakuan P2 (penambahan probiotik Lactobacillus sp. 0,4%) 

sebesar Rp. 13761,71.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 14. 

menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 pada itik 

pedaging tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

IOFC itik pedaging. Tidak adanya pengaruh nyata terhadap 

IOFC itik pedaging pada semua perlakuan diduga dipengaruhi 
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oleh konsumsi pakan dan produktifitas itik pedaging, selain itu 

faktor biaya pakan, penyetaraan harga itik pedaging dan 

pemilihan bibit yang juga mempengaruhi besarnya pendapatan 

yang diterima. Menurut Irham (2012), tinggi rendahnya nilai 

IOFC disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau 

kecil pada penjualan itik dengan biaya pakan yang harus 

dikeluarkan selama periode pemeliharaan. Besarnya nilai 

IOFC itik juga sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan, 

penjualan itik, biaya pakan selama penelitian dan biaya 

pembelian DOD. Menurut Firmani (2015), efisiensi pakan 

juga menentukan biaya pakan, semakin tinggi nilai efisiensi 

pakan akan menurunkan biaya pakan sehingga 

memaksimalkan keuntungan pada penelitian ini menyebabkan 

nilai IOFC relatif sama.  

Rataan nilai IOFC pada perlakuan P2 secara numerik 

memiliki nilai yang lebih baik dibanding perlakuan P0, P1, P3 

dan P4. Artinya penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung pada perlakuan P2 sebesar 0,4% dalam pakan 

memiliki nilai IOFC tertinggi, namun tidak memiliki pengaruh 

dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga karena konsumsi 

pakan yang tidak terlalu tinggi dibanding dengan harga itik 

pedaging yang relatif sama dari semua perlakuan. Menurut 

Ulya (2015), apabila harga daging itik per kilogram di pasaran 

tinggi maka juga akan meningkatkan pendapatan hasil harga 

pakan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya nilai IOFC, begitu juga sebaliknya apabila 

harga daging di pasaran rendah maka nilai pendapatan dari 

penjualan daging juga akan menurun dan akan berpengaruh 

dengan menurunnya nilai IOFC. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung sebagai aditif pakan itik pedaging dapat memperbaiki 

penampilan produksi yang meliputi konsumsi pakan, PBB dan 

konversi pakan, namun tidak meningkatkan IOFC. 

Penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung sebesar 

0,8% dalam pakan memberikan hasil terbaik terhadap 

penampilan produksi itik pedaging. 

 

5.2 Saran 

Penambahan probiotik  Lactobacillus sp. dalam pakan 

itik pedaging disarankan sebesar 0,8%. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk cair dengan mengunakan pakan basal 

self mixing dan dengan presentase yang lebih kecil serta dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Bagan Pembuatan Probiotik Lactobacillus sp. 

Bentuk Tepung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Cara pembuatan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung (Sjofjan dkk, 2013). 

 

Probiotik bentuk cair  

Pengemban (2:1) Skim: Probiotik 

Homogen (Imobilisasi) maksimal ketebalan 3 cm 

Oven 30-40oC selama 3 hari 

Homogen 

Blender 

Tepung 

Probiotik Bentuk Tepung 
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Lampiran 2. Data Koefisien Keragaman Bobot Badan 

(g/ekor) Itik Pedaging selama Penelitian 

Perlakuan Ulangan Bobot Awal Rataan RATAAN SD 

P0 U1 420 460 520 510 510 484 472,5 33,23 

U2 420 460 500 490 450 464   

U3 490 490 480 460 510 486   

U4 460 450 480 490 400 456   

P1 U1 470 440 450 550 440 470 453 44,34 

U2 440 400 410 490 510 450   

U3 440 440 560 440 400 456   

U4 510 440 420 380 430 436   

P2 U1 420 430 480 490 410 446 473 42,08 

U2 420 440 490 480 450 456   

U3 570 550 460 470 520 514   

U4 440 430 480 510 520 476   

P3 U1 520 460 460 530 560 506 464,5 37,06 

U2 420 430 490 470 470 450   

U3 490 450 450 440 420 456   

U4 440 440 460 450 440 446   

P4 U1 490 420 460 480 500 470 471,5 40,30 

U2 460 500 400 430 490 456   

U3 410 500 530 450 450 468   

U4 480 490 510 430 550 492   

Jumlah (%)  46690 

Rata-rata “ X ” (%) 

 466,9

0 

Standart Deviasi (Sd)  40,99 

Koefisien Keragaman (KK)  8,78 
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Lanjutan Lampiran 2 

SD =   

      =  

      =  

      =  

      = 40,99 

KK  =  

  =   

= 8,78 % 

 

Keterangan : Materi itik pedaging yang digunakan seragam 

(homogen) dimana koefisien keragaman (KK) 

kurang dari 10 % 
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Lampiran 3. Data Rata-rata Konsumsi Pakan Itik Pedaging selama Pemeliharaan 

(g/ekor/minggu) 

Perlakuan Ulangan 

Minggu 1 Minggu2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 ∑ 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/ 

minggu) 

∑ Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/minggu) 

– Estimasi 

Pakan Tercecer 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/ 

minggu) 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/ 

minggu) 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor 

/minggu) 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/ 

minggu) 

Konsumsi  

Pakan 

(g/ekor/ 

minggu) 

P0 

 
U1 534,4 654 713 737,4 890,6 3529,4 3329,4 

U2 537,4 654,4 714,6 734,4 893 3533,8 3333,8 

U3 535,8 651,4 895 911 1102,75 4095,95 3895,95 

U4 537,6 652,8 763,5 721,33 884,33 3559,57 3359,57 

P1 

 
U1 534,4 654,2 705,8 744,4 898,4 3537,2 3337,2 

U2 533 656,4 714 753,8 894,2 3551,4 3351,4 

U3 535,6 652 780 754,5 906,75 3628,85 3428,85 

U4 537 650 716,6 739 904,6 3547,2 3347,2 

P2 

 
U1 526,4 647,8 658,6 674,6 854,6 3362 3162 

U2 526,8 647,4 661,4 720,4 856,6 3412,6 3212,6 

U3 528,2 645,8 673 683,4 890,8 3421,2 3221,2 
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U4 525 643,4 678,4 710,6 862 3419,4 3219,4 

P3 

 
U1 537 655 713 744 882,6 3531,6 3331,6 

U2 535,8 656 709,2 745,2 879,4 3525,6 3325,6 

U3 536,6 652,6 704,6 727 882,4 3503,2 3303,2 

U4 537,4 653,6 701,4 734,4 886,2 3513 3313 

P4 

 
U1 511,8 631,2 658,2 706 853 3360,2 3160,2 

U2 514,2 632,8 663,6 689 847,4 3347 3147 

U3 500,6 627,8 652,6 710,2 846 3337,2 3137,2 

U4 
499 628 648 694 841,6 3310,6 3110,6 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Konsumsi Pakan (g/ekor) 

Itik Pedaging selama Pemeliharaan 

Ulangan Perlakuan Probiotik 
TOTAL 

 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 3329,4 3337,2 3162 3331,6 3160,2 16320,4 

U2 3333,8 3351,4 3212,6 3325,6 3147 16370,4 

U3 3895,95 3428,85 3221,2 3303,2 3137,2 16986,4 

U4 3359,57 3347,2 3219,4 3313 3110,6 16349,77 

Total 13918,72 13464,65 12815,2 13273,4 12555 66026,97 

Rata-rata 3479,68 3366,16 3203,8 3318,35 3138,75 

 SD 277,832 42,21 28,11 12,73 20,99 

  

FK  =      

= = 217978016,4 

JKT =   

= (3329,42 + 3333,82 + ........ +31102) – 217978016,4  

=  530081,95 

 

JKP =  

       =  

       = 288982,86 

 

JK Galat = JK Total - JK Perlakuan  

= 530081,95 - 288982,86 = 241099,10 
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Analisis Statistik Konsumsi  Pakan (g/ekor) Itik 

Pedaging selama Pemeliharaan 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 288.982,86 72.245,71 4,49* 3,06 4,89 

Galat 15 241.099,10 16.073,27 
   

Total 19 
     

*Keterangan: Fhitung > Ftabel (0,05), berarti perlakuan memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi 

pakan itik pedaging. 

 

Uji Jarak Duncan 

JNT α % = JND (α % db galat, P) × SE 

SE    = = = 63,39 

Nilai Kritis UJBD 5 % 

P 2 3 4 5 

JND 5 % 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 5 % 190,80 200,31 206,02 209,83 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 3138,75 a 

P2 3203,80 ab 

P3 3318,35 abc 

P1 3366,16   bc 

P0 3479,68     c 

Kesimpulan : Perlakuan ke-0 (kontrol) memberikan nilai konsumsi 

pakan paling tinggi akan tetapi pengaruhnya tidak 

berbeda dengan perlakuan  ke-1 dan ke-3. 
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Lampiran 5. Data Rata-rata Pertambahan Bobot Badan 

(g/ekor) Itik Pedaging selama 

Pemeliharaan  

Perlakuan Ulangan 

Rata-rata Bobot Badan PBB 

BB 

Awal 

Minggu 

BB 

Minggu 

1 

BB 

Minggu 

2 

BB 

Minggu 

3 

BB 

Minggu 

4 

BB 

Minggu 

5 

(BB 

akhir - 

BB awal) 

P0 
U1 

484 640 814 956 1148 1250 766 

U2 
464 638 760 934 1136 1268 804 

U3 
486 650 812 1018 1228 1314 828 

U4 
456 588 704 807,5 996,67 1186,67 730,67 

P1 
U1 

470 638 786 988 1174 1296 826 

U2 
450 592 742 968 1176 1274 824 

U3 
456 636 784 1010 1112,5 1267,5 811,5 

U4 
436 592 756 914 1030 1120 684 

P2 
U1 

446 578 698 826 966 1202 756 

U2 
456 626 766 968 1080 1222 766 

U3 
514 666 854 1154 1308 1410 896 

U4 
476 652 766 880 1078 1268 792 

P3 
U1 

506 658 798 1042 1248 1378 872 

U2 
456 616 776 974 1164 1270 814 

U3 
450 606 800 1016 1230 1400 950 

U4 
446 592 744 962 1144 1284 838 

P4 
U1 

470 610 770 982 1194 1424 954 

U2 
456 654 856 1068 1304 1434 978 

U3 
468 658 810 1000 1158 1360 892 

U4 
492 630 786 992 1270 1406 914 
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Lampiran 6. Analisis Statistik PBB (g/ekor) Itik 

Pedaging selama Pemeliharaan 

Ulangan 
Perlakuan Probiotik 

TOTAL 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 
766 826 756 872 954 4174 

U2 
804 824 766 814 978 4186 

U3 
828 811,5 896 950 892 4377,5 

U4 
730,67 684 792 838 914 3958,67 

Total 
3128,67 3145,5 3210 3474 3738 16696,17 

Rata-rata 
782,17 786,38 802,5 868,5 934,5 

 
SD 

42,78 68,55 64,15 59,32 38,73 

  

FK =     

= = 13938099,1 

 

JKT =  

= (7662 + 8042 + ......... + 9142) – 13938099,1 

= 115926,96 

 

JKP =  

=  

= 68937,2722 
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JK Galat = JK Total- JK Perlakuan  

= 115926,96 - 68937,2722 = 46989,6875 

 

Analisis Statistik PBB (g/ekor) Itik Pedaging selama 

Pemeliharaan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 68937,27 17234,32 5,50** 3,06 4,89 

Galat 15 46989,69 3132,65 

   
Total 19 

     **Keterangan: Fhitung > Ftabel (0,01), berarti perlakuan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan itik pedaging. 

 

Uji Jarak Duncan 

JNT α % = JND (α % db galat, P) × SE 

SE     = = = 27,99 

Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 

JND 1 % 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 116,698 122,295 125,933 128,171 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 782,167 a 

P1 786,375 a 

P2 802,500 a 

P3 868,500 ab 

P4 934,500   b 
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Kesimpulan : Perlakuan ke-4 memiliki pertumbuhan bobot badan 

itik paling tinggi akan tetapi pengaruhnya tidak 

berbeda dengan perlakuan ke-3. 
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Lampiran 7. Data Konversi Pakan Itik Pedaging selama 

Penelitian 

Perlakuan Ulangan ∑ Konsumsi PBB FCR 

P0 
U1 3329,4 766 4,35 

U2 3333,8 804 4,15 

U3 3895,95 828 4,71 

U4 3359,57 730,67 4,60 

P1 
U1 3337,2 826 4,04 

U2 3351,4 824 4,07 

U3 3428,85 811,5 4,23 

U4 3347,2 
684 4,89 

P2 
U1 3162 

756 4,18 

U2 3212,6 
766 4,19 

U3 3221,2 
896 3,60 

U4 3219,4 
792 4,06 

P3 
U1 3331,6 872 3,82 

U2 3325,6 814 4,09 

U3 3303,2 950 3,48 

U4 3313 838 3,95 

P4 
U1 3160,2 954 3,31 

U2 3147 978 3,21 

U3 3137,2 892 3,52 

U4 
3110,6 914 3,40 
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Lampiran 8. Analisis Statistik Konversi Pakan Itik 

Pedaging selama Penelitian 

Ulangan 
Perlakuan Probiotik 

TOTAL 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 4,35 4,04 4,18 3,82 3,31 19,70 

U2 4,15 4,07 4,19 4,09 3,22 19,71 

U3 4,71 4,23 3,60 3,48 3,52 19,52 

U4 4,60 4,89 4,06 3,95 3,40 20,91 

Total 17,80 17,23 16,04 15,34 13,45 79,85 

Rata-rata 4,45 4,31 4,01 3,83 3,36 

 
SD 0,25 0,40 0,28 0,26 0,13 

  

FK =      

    = = 318,77 

 

JKT =  

= (4,352 + 4,152 + .......... + 3,402) – 318,77= 4,08 

 

JKP =  

=  = 2,92 

 

JK Galat = JK Total- JK Perlakuan  

= 4,08 - 2,92 = 1,16 
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Analisis Statistik Konversi Pakan Itik Pedaging selama 

Pemeliharaan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 2,92 0,73 9,41** 3,06 4,89 

Galat 15 1,16 0,08 

   Total 19 

     **Keterangan: Fhitung > F tabel (0,01), berarti perlakuan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi 

pakan itik pedaging. 

 

Uji Jarak Duncan 

JNT α % = JND (α % db galat, P) × SE 

SE    = = = 0,14 

 

Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 

JND 1 % 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1 % 0,58 0,61 0,63 0,64 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 3,363 a 

P3 3,834 ab 

P2 4,009   b 

P1 4,307   b 

P0 4,449   b 

Kesimpulan : Perlakuan ke-4 memiliki tingkat konversi 

pakan paling rendah akan tetapi  pengaruhnya 

tidak berbeda dengan perlakuan ke-3. 
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Lampiran 9. Data Income Over Feed Cost (IOFC) Itik 

Pedaging selama Penelitian 
Perlakuan Ulangan Konsumsi 

(g) 
Biaya 
pakan 

(Rp/Kg) 

Penjualan 
bebek 

(Rp) 

IOFC 
(Rp/ekor/5 

minggu) 

P0 U1 3329,4 4.500,00 29.000,00 14.017,70 

U2 3333,8 4.500,00 29.000,00 13.997,90 

U3 3895,95 4.500,00 29.000,00 11.468,23 

U4 3359,57 4.500,00 29.000,00 13.881,95 

P1 U1 3337,2 4.633,49 29.000,00 13.537,12 

U2 3351,4 4.634,06 29.000,00 13.469,42 

U3 3428,85 4.637,15 29.000,00 13.099,89 

U4 3347,2 4.633,89 29.000,00 13.489,45 

P2 U1 3162 4.752,96 29.000,00 13.971,14 

U2 3212,6 4.757,01 29.000,00 13.717,64 

U3 3221,2 4.757,70 29.000,00 13.674,51 

U4 3219,4 4.757,55 29.000,00 13.683,54 

P3 U1 3331,6 4.899,79 29.000,00 12.675,85 

U2 3325,6 4.899,07 29.000,00 12.707,65 

U3 3303,2 4.896,38 29.000,00 12.826,26 

U4 3313 4.897,56 29.000,00 12.774,38 

P4 U1 3160,2 5.005,63 29.000,00 13.181,20 

U2 3147 5.003,52 29.000,00 13.253,92 

U3 3137,2 5.001,95 29.000,00 13.307,88 

U4 3110,6 4.997,70 29.000,00 13.454,17 
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Lampiran 10. Analisis Statistik IOFC Itik Pedaging 

selama Penelitian 

Ulangan 

Perlakuan Probiotik   
TOTAL 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 14.017,70 
13.537,12 13.971,14 12.675,85 13.181,20 67383 

U2 
13.997,90 13.469,42 13.717,64 12.707,65 13.253,92 67146,5 

U3 
11.468,23 13.099,89 13.674,51 12.826,26 13.307,88 64376,8 

U4 
13.881,95 13.489,45 13.683,54 12.774,38 13.454,17 67283,5 

Total 
53365,78 53595,89 55046,82 50984,15 53197,17 266190 

Rata-

rata 
13341,44 13398,97 13761,71 12746,04 13299,29   

SD 
1250,25 201,40 140,85 67,43 115,56 

 

 

FK =     

 =  = 3542850641 

 

JKT =  

= (14017,702 + 13997,902 + ........... + 13454,172) – 

3542850641= 7048701,57 

 

JKP =  

 =  

 = 2124443,85 
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JK Galat = JK Total- JK Perlakuan  

= 7048701,57 - 2124443,85 = 4924257,72 

 

Analisis Statistik IOFC Itik Pedaging selama Penelitian 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 2124443,85 531110,96 1,62 3,06 4,89 

Galat 15 4924257,72 328283,85 
   

Total 19 
 

        

Keterangan: F hitung < F tabel (0,05) berarti perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap IOFC itik pedaging 
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Lampiran 11. Data Rataan Hasil Penelitian Itik 

Pedaging selama 5 Minggu 

Pemeliharaan 

Perlakuan 

Variabel Pengamatan 

Konsumsi pakan 

(g/ekor/5 minggu) 

Pertambahan 

bobot badan 

(g/ekor/ 

5 minggu) 

Konversi 

pakan  

(5 minggu) 

IOFC 

(Rp/ekor/5 minggu) 

P0 3479,68 c ± 277,83 782,17 A ± 42,78 4,45 B ± 0,25 13341,44 ± 1250,25 

P1 3366,16 bc ± 42,21 786,38 A  ± 68,55 4,31 AB ± 0,40 13398,97 ± 201,40 

P2 3203,80 ab ± 28,11 802,50 A ± 64,15 4,01 B ± 0,28 13761,71 ± 140,85 

P3 3318,35 abc ± 12,73 868,50 AB ± 59,32 3,83 AB ± 0,26 12746,04 ± 67,43 

P4 3138,75 a ± 20,99 934,50 B ± 38,73 3,36 A ± 0,13 13299,29 ± 115,56 

Keterangan: Notasi superskrip huruf a-c kecil dan huruf A-B besar 

pada kolom yang sama masing-masing menunjukkan 

pengaruh perbedaan yang nyata (P<0,05) dan sangat 

nyata (P<0,01). 

 

 

 


