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ABSTRACT 
 

This research was conducted at duck farms Mr. Arifin 
Champbell at Rejoso O3 RT / RW 10 Junrejo village Junrejo 
District of  Batu Malang for 6 weeks started on February 17 to 
March 29, 2015. The purpose of this study was to determined 
the effect of crude papain papaya on the quality of the eggs: 
eggs shape, yolk, and egg white indexes. The purpose of this 
research was as innovative information in provided solutions 
and scientific studied of papain extract in addition to the feed 
on the quality of Khaki Campbell duck egg: egg shape, yolk, 
and egg white indexes. The materials used were 144 female 
duck of Khaki Champbell (age 12 months). The method used 
was experimented used Completed Randomized Designed 
with 4 treatment. The treatment given were as followed: P0 
(basal feed without the addition of crude papain), P1 (Feed 
basal + 0,01% crude papain), P2 (Feed basal + 0,02% crude 
papain) and P3 (Feed basal + crude papain 0,03%). The result 
showed the effect of the addition of the enzyme papain in the 
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feed provided a significant influence (P <0,01) against the 
average index Khaki Campbell duck egg shape. Effect of the 
addition of the enzyme papain in feed significant affected (P 
<0,05) average index of yolk. The addition of papain extract in 
feed provided no significant effect (P> 0,05) on the index of 
Khaki Campbell duck egg whites. The conclusion of this study 
is the addition of crude papain  in the diet can increase egg 
shape and yolk index. The addition at the level of 0,03% crude 
papain in feed of Khaki Campbell Ducks provided the best egg 
quality.  

  
  Keyword: Crude papain, Ducks, egg shape index, yolk index, 
index of egg white 
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Widodo2) 

 

1)Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 
Malang 

2)Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang 
 

RINGKASAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan itik Champbell 
milik bapak Arifin yang bertempat Dusun Rejoso RT 03/RW 
10 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Malang selama 
6 minggu mulai tanggal 17 Februari – 29 Maret  2015. 
Analisis proksimat bahan pakan basal dilakukan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan  ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penambahan getah buah pepaya terhadap kualitas 
telur : indeks telur, indeks kuning telur, dan indeks putih telur. 
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai informasi yang 
inovatif dalam memberikan solusi dan kajian ilmiah tentang 
ekstrak papain sebagai tambahan pada pakan terhadap kualitas 
telur Itik Khaki Campbell: Indeks telur, indeks kuning telur, 
dan indeks putih telur. 

Materi yang digunakan adalah ternak itik “Khaki 
Champbell” betina (umur 12 bulan), dengan total itik “Khaki 
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Champbell” yang digunakan sebanyak 144 ekor yang diberi 
perlakuan penambahan ekstrak papain (Crude papain) yang 
dicampurkan ke dalam pakan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode percobaan menggunakan desain 
Rancangan Acak Lengkap RAL dengan menggunakan 4 
perlakuan. Apabila hasil yang diperoleh dari analisis ragam 
menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) atau sangat nyata 
(P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s. Setiap perlakuan memiliki 6 ulangan dan pada 
setiap ulangan berisi 6 ekor itik betina. Perlakuan yang 
diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: P0 (Pakan basal 
tanpa penambahan papain kasar (crude papain)), P1 (Pakan 
basal + papain kasar 0,01 %), P2 (Pakan basal + papain kasar 
0,02 %) dan P3 (Pakan basal + papain kasar 0,03 %). 
Pemeliharan itik Champbell dilakukan mulai umur 12 bulan 
sampai 13 bulan. Pemberian pakan secara restricted feeding 
sebanyak 150 g/ekor/hari sedangkan pemberian minum 
dilakukan secara adlibitum. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penambahan 
enzim papain (crude papain) dalam pakan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rataan indeks 
telur itik Khaki Cambell. Nilai tertinggi sampai terendah 
berturut-turut yaitu P3 P3 (79,28±1,558d), P2 (78,14±1,507c), 
P1 (76,02±1,484b), dan P0 (74,52±0,863a). Pengaruh 
penambahan enzim papain (crude papain) dalam pakan 
memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 
peningkatan terhadap rataan indeks kuning telur. Nilai 
tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu P3 (0,49±0,03 c), 
P2 (0,47±0,02 b), P1 (0,45±0,02 a), dan P0 (0,44±0,01 a). 
Penambahan ekstrak papain dalam pakan memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap indeks putih 
telur itik Khaki Campbell. Data yang dihasilkan dari penelitian 
menunjukkan bahwa rataan indesk putih telur dari nilai tinggi 
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sampai terendah berturut-turut yaitu P3 (0,2±0,273), P2 
(0,12±0,016), P1 (0,11±0,008), dan P0 (0,10±0,005). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 
papain kasar (Crude papain) dalam pakan dapat meningkatkan 
Indeks telur dan Indeks kuning telur. Penambahan pada level 
0,03 % papain kasar (Crude papain) dalam air Itik “Khaki 
Campbell” memberikan kualitas telur yang terbaik. Saran yang 
diberikan pada penelitian perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan menggunakan variabel seperti kandungan 
kolesterol, protein dalam telur, indeks warna kuning telur, 
serta Haugh Unit (HU) agar dapat diketahui potensial ekstrak 
papain (Crude papain) buah pepaya (Carica papaya L.) 
sebagai bahan penyusun pakan ternak.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan usaha peternakan unggas di Indonesia 

relatif lebih maju dibandingkan usaha ternak yang lain. 
Tercermin dari kontribusinya yang cukup banyak dalam 
memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan 
masyarakat dan terutama untuk pemenuhan kebutuhan 
makanan bernilai gizi tinggi. Perunggasan merupakan usaha 
yang cukup berkembang di Indonesia salah satunya adalah 
usaha ternak itik, meskipun tidak sepopuler ternak ayam. Itik 
mempunyai potensi yang cukup besar sebagai penghasil telur 
dan daging, jika dibandingkan dengan ternak unggas yang 
lain. Ternak itik mempunyai kelebihan diantaranya memiliki 
daya tahan terhadap penyakit, oleh karena itu usaha ternak itik 
memiliki resiko yang relatif lebih kecil, sehingga sangat 
potensial untuk dikembangkan.  

Itik berperan sebagai penghasil telur, daging dan bulu. 
Telur merupakan hasil utama ternak itik sebagai pangan 
bergizi untuk masyarakat Indonesia. Itik menyumbangkan 
telur lebih dari 180.000 ton atau setara dengan 16% produksi 
telur nasional pada tahun 2005 (Ketaren, 2007). Telur itik 
mengandung semua gizi yang dibutuhkan manusia bahkan 
kandungan proteinnya sedikit lebih tinggi dibandingkan 
dengan telur ayam (CHEN, 1996), yaitu masing-masing 12,81 
dan 12,14%. Kandungan lemak dalam telur itik (13,77%) lebih 
tinggi dibandingkan dengan telur ayam, puyuh dan angsa yaitu 
masing-masing 11,15; 11,09 dan 13,27% sehingga bila 
diasinkan, bagian kuning telur itik tampak lebih berminyak 
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dibandingkan dengan kuning telur ayam (dikutip dari USDA 
oleh CHEN, 1996). 

Pepaya (Carica  papaya) banyak tumbuh didaerah tropis 
dan tersebar luas diseluruh dunia. Di beberapa tempat pepaya 
dimanfaatkan dengan menyadap getah yang berupa lateks. 
Lateks pada pepaya mengandung enzim proteolitik yang 
disebut dengan papain. Papain pertama kali ditemukan pada 
tahun 1975 oleh Graffiti Hugges. Buah pepaya yang masih 
muda merupakan sumber lateks dan  papain yang utama atau 
terbanyak dari bagian tanaman pepaya. Selain mampu 
menghidrolisis ikatan peptida, enzim papain juga 
menghidrolisis amida dan ester. Papain juga mempunyai 
keaktifan sintetik yaitu mampu membentuk senyawa yang 
menyerupai protein. (Widodo, W. 2000). Papain merupakan 
enzim proteolitik yang banyak kegunaannya dalam dunia 
industri di antaranya untuk pelunak daging, pengolahan 
limbah industri pengalengan ikan, pembuat produk pepton, 
asam – asam amino, stabilisator dalam industri bir, obat – 
obatan, kosmetika, pelembut dalam industri. Papain terdiri 
dari suatu rantai polipeptida tunggal yang tersusun atas ratusan 
asam-asam amino. Getah pepaya dapat meningkatkan daya 
cerna sehingga pertumbuhan dapat meningkat pula walaupun 
kehadirannya diperlukan sebagai “bulk” dan mencegah 
penggumpalan makanan dalam lambung.   

Peneliti menggunakan ekstrak papain dari getah buah 
pepaya yang sudah di isolasi menggunakan larutan sulfit 0,7% 
dengan perbandingan 1:4 , lalu diaduk merata menggunakan 
sendok dalam gelas, campuran ini membentuk emulsi getah 
berwarna putih kental, selanjutnya emulsi getah disimpan 
sehingga menjadi ekstrak papain. Protein pakan akan 
mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan kualitas 
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interior telur, selanjutnya dapat mempengaruhi indeks putih 
telur. Indeks putih telur ditentukan oleh tinggi putih telur 
kental dan diameternya. Indeks putih telur sangat dipengaruhi 
oleh protein pakan (Wilson, 1975). 

Getah pepaya dapat meningkatkan kualitas telur seperti 
indeks telur, indeks putih dan kuning telur karena dalam getah 
pepaya masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 
sehingga dengan penambahan getah pepaya ke dalam pakan 
akan mempengaruhi konsumsi protein. Konsumsi protein akan 
mempengaruhi pembentukan ovomucin. Ovomucin merupakan 
bahan utama yang menentukan tinggi putih telur. Kualitas 
telur sebagaian besar bergantung pada jumlah ovomucin yang 
disekresi oleh magnum (Pujianto. Sofjan, dan Natsir, 2014).  

Dari kajian diatas mengenai kandungan getah buah 
pepaya maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan getah 
pepaya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas telur 
terkait berat, indeks putih dan indeks kuning telur itik Khaki 
Campbell. 

1.2. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dalam penelitian adalah begaimana 

pengaruh penambahan getah buah pepaya terhadap kualitas 
internal telur : indeks telur, indeks kuning telur, dan indeks 
putih telur. 

1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan getah buah pepaya terhadap kualitas telur : 
indeks telur, indeks kuning telur, dan indeks putih telur. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian sebagai informasi yang inovatif 

dalam memberikan solusi dan kajian ilmiah tentang ekstrak 
papain sebagai tambahan pada pakan terhadap kualitas telur 
Itik Khaki Campbell: indeks bentuk telur, indeks kuning telur, 
dan indeks putih telur. 

1.5. Kerangka Pikir 
Papain termasuk enzim hidrolisa karena menggiatkan 

berlangsungnya proses hidrolisa sedangkan yang banyak di 
katalisa, reaksi hidrrolisanya adalah protein, dengan demikian 
papain juga merupakan enzim protease dan karena 
mengandung gugus sulfihidril (SH) pada bagian aktifnya maka 
dikatakan protease sulfidril, sedangklan aktifitas enzim 
dihambat oleh adanya logam berat dan oksidator. Berdasarkan 
tempat pemutusan ikatan peptidanya maka papain tergolong 
enzim endopeptidase yaitu enzim yang dapat memutuskan 
ikatan peptida pada bagian dalam rantai, hasil hidrolisanya 
berupa penggalan rantai peptida asam-asam amino (Widodo, 
W. 2000). Secara umum tahapan hidrolisa yang ada dalam 
pencernaan makanan selalu dimulai dengan memecah protein 
menjadi peptida, selanjutnya peptida hidrolisa menjadi asam–
asam amino. Pemecahan terjadi secara bertahap sesuai dengan 
jenis enzim yang mengkatalisnya. Enzim papain merupakan 
senyawa aktif yang memiliki kemampuan mempercepat proses 
pencernaan protein. Enzim papain berfungsi sebagai 
proteolitik atau enzim pemecah protein (Suryatinah, Ardiansa, 
dan Hariani, 2013). 

Penelitian ini  menggunakan getah buah pepaya yang 
mempunyai kandungan enzim papain yang lebih tinggi, 
berbeda dengan penelitan sebelumnya. Penelitian sebelumnya 
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menggunakan jus daun pepaya tidak memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap kualitas telur ayam arab (Pujianto, 
Sjofjan, dan Natsir, 2014), hal tersebut terjadi karena masih 
terdapat saponin pada daun pepaya sehingga pengaruh enzim 
papain dalam memperbaiki konsumsi protein ternak kurang 
maksimal. Kualitas telur merupakan ekspresi dari kandungan 
protein pakan. 

Ekstrak papain akan mempengaruhi keseimbangan 
mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Proses pencernaan 
pada ternak akan lebih berkualitas karena karena penyerapan 
sari-sari makan terutama protein pada usus halus terjadi 
maksimal. Kemudian protein pakan akan mempengaruhi 
viskositas telur yang mencerminkan kualitas interior telur, 
selanjutnya dapat mempengaruhi indeks putih telur. Indeks 
putih telur ditentukan oleh tinggi putih telur kental dan 
diameternya. Indeks putih telur sangat dipengaruhi oleh 
protein pakan. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penambahan ekstrak papain 
(Crude papain). 

1.6. Hipotesis Penelitian 
Penambahan ekstrak papain dari getah buah pepaya 

dalam pakan ternak itik Khaki Campbell dapat meningkatkan 
kualitas internal telur yang meliputi indeks telur, indeks 
kuning telur dan indeks putih telur. 

Ekstrak papain 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik Campbell 
 Itik merupakan salah satu ternak unggas penghasil telur 
potensial di Indonesia. Jenis itik lokal merupakan keturunan 
dari bangsa Indian runner, yang terkenal sebagai itik penghasil 
telur (Kusumawati, Rudyanto, dan Suada, 2012). Itik Khaki 
Campbell merupakan salah satu itik terbaik karena 
kemampuan produksi telur yang tinggi (Anonimus, 2013b). 
Itik Khaki Campbell diperkenalkan pertama kali pada tahun 
1901 oleh Mrs. Campbell yang merupakan hasil persilangan 
antara Itik liar Mallard dan Fawn, White runner dan Rouen. 
Itik Khaki Campbell bersifat kosmopolitan, dapat berkembang 
dimana-mana dan sangat aktif. Produksinya lebih baik bila 
dipelihara pada range (pasture), dengan pemberian pakan yang 
baik dan teratur, itik ini akan bertelur menjelang umur 6 bulan. 
Produktivitas telur dapat mencapai 300 butir per tahun, dengan 
bobot mencapai 70 gr per butir (Anonimus, 2013b). Pada masa 
motling (rontok bulu), produksi telur berkurang atau berhenti 
sama sekali. Jika perlu untuk memperoleh jumlah telur yang 
konstan setiap saat, maka umur itik-itik tersebut harus berbeda 
(Anonimus, 2013b). 
 Itik Khaki Campbell jantan memiliki warna perak 
kecoklat-coklatan pada bagian bawah punggung, ekor, kepala, 
dan leher. Bagian tubuh lain berwarna khaki dan memiliki 
paruh berwarna hijau, serta kaki dan jari berwarna jingga 
gilap. Sedangkan betina memiliki warna coklat kebiru-biruan 
pada kepala dan leher, bagian tubuh lain berwarna bulu khaki 
dan memiliki paruh berwarna hijau kehitaman dan kaki serta 
jari berwarna coklat. Khaki Campbell tidak untuk produksi 
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daging. Itik muda memiliki bobot badan 1,6-1,8 kg pada umur 
dua bulan, sedangkan itik dewasa memiliki bobot sebesar 2 kg 
(Hartono, Mulyono, dan Brahmantiyo, 2002). 

Itik adalah salah satu jenis unggas air (waterfowls) yang 
taksonominya adalah sebagai berikut :  
Kingdom    : Animal 
Phylum    : Chordhata 
Subphylum    : Vertebrata 
Kelas      : Aves 
Ordo      : Anseriformes 
Familia    : Anatidae 
Genus     : Anas 
Spesies    : Anas plathyrynchos  
Sumber: Anonimus (2015b) 

2.2. Buah Pepaya 
  Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daerah 
tropis maupun subtropis, di daerah daerah basah dan kering, 
atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan. Getah pepaya 
mengandung enzim papain dan chymopapain yang dapat 
memecah protein sehingga lebih mudah dicerna dan 
mengentalkan susu. Getah pepaya mengandung papain, 
semacam protease yang dapat melunakkan daging dan 
mengubah konformasi protein lainnya (Suryatinah, Ardiarsa, 
dan Hairani, 2013). 
 Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang 
berasal dari Amerika tropis. Buah pepaya tergolong buah yang 
popular dan digemari oleh hampir seluruh penduduk penghuni 
bumi ini. Batang, daun, dan buah pepaya muda mengandung 
getah berwarna putih. Getah ini mengandung suatu enzim 
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pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut papain 
(Kalie, 1999). 

Sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan, tanaman 
pepaya (Carica papaya L.) diklasifikasikan sebagai berikut: 
Kingdom  : Plantae ( tumbuh-tumbuhan ) 
Divisio   : Spermatophyta ( tumbuhan berbiji ) 
Subdivisio  : Angiospermae ( berbiji tertutup ) 
Class   : Dicotyledonae ( biji berkeping dua ) 
Ordo   : Caricales 
Familia  : Caricaceae 
Genus   : Carica 
Species  : Carica papaya L. 
Sumber : Anonimus (2015c). 
 Getah pepaya cukup banyak mengandung enzim yang 
bersifat proteolitik (pengurai protein) (Warisno, 2003). Getah 
pepaya terkandung enzim-enzim protease yaitu papain dan 
chymopapain. Kadar papain dan chymopapain dalam buah 
pepaya muda berturut-turut 10 % dan 45%. Getah pepaya 
kering mengandung lebih dari 50 asam amino antara lain asam 
aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, 
valine, isoleusin, leusin, tirosin, phenilalanin, histidin, lysin, 
arginin, tritophan, dan sistein. Papain merupakan satu dari 
enzim paling kuat yang dihasilkan oleh seluruh bagian 
tanaman papaya. kecuali biji dan akar. Buah merupakan 
bagian tanaman yang menghasilkan getah paling banyak 
(Kalie, 1999). Asam-asam amino penyusun protein pada buah 
pepaya dapat diamati pada tabel 1. 
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Tabel 1. Asam-asam amino penyusun protein buah pepaya per 
100 gr. 

Asam Amino Kandungan (gr) 
Threonine 0,011 
Isoleucine 0,008 
Leucine 0,016 
Lysine 0,025 
Pheny lalanine 0,009 
Tyrosine 0,005 
Valine 0,01 
Arginine 0,01 
Histidine 0,005 
Asam aspartat 0,049 
Asam glutamate 0,033 
Glycine 0,018 
Proline 0,1 
Serine 0,015 
Alanine 0,014 

Sumber: Astuti, dan Wijaya  (2008). 

2.3. Enzim Papain 
Enzim papain adalah enzim yang terdapat pada getah 

pepaya merupakan jenis enzim proteolitik yaitu enzim yang 
mengkatalisa reaksi pemecahan rantai polipeptida pada protein 
dengan cara menghidrolisa ikatan peptidanya menjadi 
senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti dipeptida dan 
asam amino. Kualitas getah sangat menentukan aktivitas 
proteolitik dan kualitas tersebut tergantung pada bagian 
tanaman asal getah tersebut dan berdasarkan penelitian yang 
sudah dilakukan bagian tanaman yang mengandung getah 
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dengan kualitas aktivitas proteolitik yang baik ada pada bagian 
buah, batang dan daun (Winarno, 1983). 
Komposisi Getah Pepaya : 

Nama % Dalam Getah BM 
Papain 10 21.000 
Kimopapain 45 36.000 
Lisozim 20 25.000 

Tabel 2. Komposisi Getah Pepaya 
Sumber : Winarno (1983). 

Enzim papain termasuk enzim proteolitik dan enzimnya 
disebut protase. Sifat kimia enzim protase tergantung dari jenis 
gugusan kimia yang terdapat dalam enzim tersebut (Sani, 
2008). 

2.4. Nutrisi Itik Campbell 
Itik agar bisa tumbuh dan berproduksi yang baik akan 

memerlukan nutrisi sebagai bahan pembentukan jaringan 
tubuh dan produksi. Sumber nutrisi terkandung dalam pakan 
yang dikonsumsinya, oleh sebab itu untuk mencapai 
pertumbuhan dan produksi yang maksimal maka nutrisi yang 
terkandung di dalam pakan yang dikonsumsi harus berkualitas. 
Pertumbuhan dan produksi merupakan sifat genetis. Setiap 
jenis ternak mempunyai potensi genetis yang berbeda, dengan 
demikian kebutuhan nutrisinyapun akan berbeda–berbeda 
dengan potensi genetisnya, karena itu terdapat standar 
kebutuhan nutrisi untuk setiap jenis ternak dengan fungsi 
produksi yang khusus (Hartono dan Bramantyo, 2002). 
Kebutuhan nutrisi untuk itik petelur pada fase pertumbuhan 
umur 1 − 16 minggu cenderung lebih rendah yaitu sekitar 85 − 
100% dari rekomendasi. Kebutuhan protein untuk starter, 
grower dan layer masih dalam kisaran angka yang besar. 
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Untuk starter, grower dan layer kandungan protein dalam 
pakan masing-masing berkisar antara 17 – 20%, 15 – 18% dan 
17 – 19%. Kandungan energi pakan cenderung menurun sesuai 
pertambahan umur itik, sebaliknya kandungan kalsium 
cenderung naik (Ketaren, 2007). 
Tabel 3. Kebutuhan nutrisi itik petelur pada berbagai umur. 

Nutrisi 
Starter 

(0-8 
minggu) 

Grower 
(9-20 

minggu) 

Layer 
(>20 

minggu) 
Protein kasar (%) 17-20 15-18 17-19 
Energi ( kkal EM/kg) 3.100 2.700 2.700 
Metionin (%) 0,37 0,29 0,37 
Lisin (%) 1,05 0,74 1,05 
Ca (%) 0,6-1,0 0,6-1,0 2,90-3,25 
P tersedia (%) 0,6 0,6 0,6 

Sumber : Sinurat (2000). 
Kebutuhan nutrisi untuk itik petelur fase produksi 6 bulan 

pertama cenderung lebih rendah (± 3%) dibanding kebutuhan 
nutrisi pada fase produksi 6 bulan kedua. Kebutuhan lisin 
untuk itik berumur 0−8 minggu adalah 3,25 g/kkal EM dengan 
tingkat energi 3.100 kkal EM/kg dan 2,75 g/kkal EM dengan 
tingkat energi 2.700 kkal EM/kg pakan (Ketaren dan Prasetyo, 
2002). 

2.5. Indeks Telur 
Indeks telur diperoleh dari hasil pengukuran lebar dan 

panjang kuning telur (Lebar/Panjang x 100%) (Azis, Djunaedi 
dan Natsir, 2014). Srigandono (1991) menambahkan bahwa 
indeks bentuk telur itik yang normal berkisar antara 63,3%-
81,7%. Semakin tinggi nilai indeks telur maka telur akan 
semakin bulat, sebaliknya bila nilai indeks telur rendah telur 



13 
 

akan semakin lonjong Faktor yang mempengaruhi indeks telur 
antara lain bangsa, status produksi, genetik, variasi individu 
dan kelompok. Pujianto, Sofjan, dan Natsir (2014) 
menambahkan bentuk telur yang tidak proporsional berupa 
bentuk telur yang tidak bulat, terdapat bentuk cetak tubuh pada 
telur (body-check) dan tidak seimbang perbandingan panjang 
dan lebarnya. Hal ini disebabkan oleh daya kerja alat 
reproduksi ayam. Bentuk telur yang baik adalah berupa elips 
yang asimetris atau yang disebut berbentuk oval cossini 
dengan ujung yang satu harus lebih tumpul dari ujung yang 
lain. Telur yang panjang dan sempit relatif akan mempunyai 
indeks yang lebih rendah, sedangkan telur yang pendek dan 
luas walaupun ukurannya kecil atau besar akan mempunyai 
indeks yang lebih besar. 

2.6. Indeks Kuning Telur 
Indeks kuning telur adalah perbandingan antara tinggi 

kuning telur dengan lebar dan panjang kuning telur. Telur 
yang baru mempunyai indeks kuning telur antara 0,3-0,5. 
Indeks kuning telur merupakan penilaian yang digunakan 
untuk melihat kesegaran telur. Indeks kuning telur dapat 
dipengaruhi oleh beberapan faktor-faktor yang mempengaruhi 
indeks kuning telur antara lain lama penyimpanan, suhu 
tempat penyimpanan, kualitas membran vitelin dan nutrisi 
pakan (Argo, Tristiarti, dan Mangisah, 2013).  

Kuning telur yang cembung dan kokoh ditentukan oleh 
kekuatan dan keadaan membran vitelin dan khalaza yang 
terbentuk oleh pengaruh protein pakan dalam 
mempertahankan kondisi kuning telur. Penurunan daya ikat 
maupun keadaan membran vitelin yang mulai melemah dapat 
menyebabkan perpindahan air dari putih ke kuning telur. 
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Perpindahan air mengakibatkan kuning telur menjadi encer 
dan berbentuk relatif datar, sehingga nilai indeks akan menjadi 
rendah (Argo, Tristiarti, dan Mangisah, 2013). Wilson (1975) 
mengemukakan bahwa bentuk telur merupakan ekspresi dari 
kandungan protein pakan. Protein pakan akan mempengaruhi 
viskositas telur yang mencerminkan kualitas interior telur, 
selanjutnya dapat mempengaruhi indeks kuning telur. 
Penguapan CO2 dan H2O berpengaruh pada pH kuning telur 
sehingga diameternya semakin membesar. Kandungan protein 
dan lemak dalam pakan yang tinggi maka akan semakin tinggi 
pula nilai indeks kuning telurnya (Jusriadi, 2014).  

Kuning telur tersusun atas lemak dan protein, membentuk 
lipoprotein yang disintesis oleh hati dengan pengaruh 
estrogen. Indeks kuning telur dipengaruhi oleh protein, lemak, 
dan asam amino esensial yang terkandung dalam ransum, 
konsumsi protein dapat mempengaruhi tinggi kuning telur, 
sedangkan indeks kuning telur dipengaruhi oleh tinggi kuning 
telur (Juliambarwati, 2012). 

2.7. Indeks Putih Telur 
Indeks putih telur adalah perbandingan antara tinggi putih 

telur dengan lebar dan panjang putih telur. Indeks putih telur 
dihitung dengan menggunakan alat jangka sorong untuk 
mengukur tinggi, lebar, dan panjang putih telur dengan 
menggunakan perhitungan tinggi putih telur (mm) / 0,5 (lebar 
putih telur + panjang putih telur) (Fibrianti, Suada, dan 
Rudyanto, 2012). Telur segar mempunyai indeks putih telur 
berkisar antara 0,05 sampai 0,17, meskipun biasanya berkisar 
antara 0,09 sampai 0,12, semakin tua umur telur maka 
diameter putih telur akan semakin lebar sehingga indeks putih 
luar dengan isi telur melalui pori-pori kerabang telur dan 
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penguapan air akibat dari lama penyimpanan, suhu, 
kelembaban dan porositas kerabang telur (Yuwanta, 2010). 

Pujianto, Sjofjan, dan Natsir (2014) menjelaskan bahwa 
kualitas putih telur erat berhubungan dengan ovomucin yang 
disekresi oleh magnum. Ovomucin merupakan bahan utama 
yang menentukan tinggi putih telur dan pembentukan 
ovomucin bergantung pada konsumsi protein. Indeks putih 
telur akan menurun akibat penyimpanan yang terlalu lama 
karena terjadi pemecahan ovomucin. Witantri, Suprijatna dan 
Sarengat (2013) menjelaskan bahwa indeks putih telur 
dipengaruhi oleh kandungan protein berupa glikoprotein 
dalam albumen. Kekentalan putih telur yang semakin tinggi 
dapat ditandai dengan tingginya putih telur kental. Telur itik 
yang disimpan terlalu lama maka indeks putih telur juga akan 
menurun, hal ini disebabkan oleh sifat fisiko-kimia pada telur 
kehilangan CO2 melalui pori-pori kulit dari albumin yang 
menyebabkan perubahan fisik dan kimia (Surainiwati, Suada, 
dan Rudyanto, 2013). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di peternakan itikmilik bapak 

Arifin yang bertempat didusun Rejoso RT- O3, RW-10 desa 
Junrejo kecamatan Junrejo kota Batu Malang selama 6 minggu 
mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 29Maret 
2015.Analisis proksimat bahan pakan basal dilakukan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan  ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 . Materi penelitian 

3.2.1. Itik petelur 
Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah itik Khaki Campbell betina berumur 12 
bulan, total itikyang digunakan sebanyak 144 ekor 
yang terbagi atas 4 perlakuan 6 ulangan, pada 
masing-masing unit terdapat 6 ekor itik betina. 

3.2.2. Kandang dan peralatan 
       Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan kandang sistem litter yang diberi 
skat dengan ukuran 100 x 100 x 50cm. Tempat 
pakan yang digunakan selama penelitian berupa 
baki yang terbuat dari bahan plastik dengan ukuran 
20 x 20 x5 cm. Tempat minum yang digunakan 
adalah pipa paralon yang di belah menjadi dua 
dengan diameter 5 cm dan memiliki panjang 80 
cm. Peralatan pendukung meliputi egg tray plastik 
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maupun kardus, timbangan digital, 
termohygrometer, timba, selang dan sapu. 

3.2.3. Pakan 
         Pakan yang digunakan dalam penelitian  

merupakan pakan campuran meliputi Konsentrat 
Itik Petelur (KIP3) , Konsetrat Layer (KL), tepung 
ikan, bungkil kedelai, kebi, kerak, bihun dan 
mineral yang didapat dari penjual pakan di daerah 
sekitar malang. Kandungan nutrisi dari pakan basal 
dapat di lihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Komposisi pakan basal penelitian 
Bahan Pakan % 

Kebi (%) 25,5 
Karak (%) 30,5 
Bihun (%) 10 
Konsentrat KIP3 (%) 10 
Konsentrat KL36 (%) 10,5 
Telung ikan (%) 10 
Bungkil kedele (%) 2,5 
Mineral (%) 1 
Jumlah 100 
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Tabel 5. Komposisi kimia pakan basal 
Kandungan Zat Pakan (%) 

Bahan kering (%) 87,57 
GE (Gross Energy) (kkal/kg)       371,38 
Protein kasar (%) 19,16 
Lemak kasar (%) 4,79 
Serat kasar (%) 3,15 
Ca (%) 3,05 
P (%) 0,65 

Sumber :    Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Univesitas 
Brawijaya, Malang. 

3.2.4. Ektrak Papain (Crude Papain) 
           Ekstrak papain yang digunakan berasal dari 

getah buah pepaya. Pengambilan getah buah 
pepaya dilakukan pada buah yang sudah berumur 
2,5 sampai 3 bulan sebanyak 40 buah yang 
bertempat di desa Patik Batangsari kecamatan 
Kauman kabupaten Tulungagung Jawa Timur. 
Proses untuk mendapatkan ekstrak papain dapat 
dilihat pada bagan prosedur pengolahan ekstrak 
papain berikut : 
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Gambar  2. Bagan prosedur pembuatan ekstrak papain 
 (Crude papain) 

Sebelum ditambahkan pada pakan ekstrak  papain (crude 
papain) dihomogenkan pada air hangat dengan suhu 30 oC 
dengan perbandingan 1 : 50 kemudian ditambahkan pada 
pakan sehingga memudahkan dalam pencampuran.  

Buah pepaya  

Menorehkan alat sadap pada kulit buah 
mulai dari pangkal menuju ujung  buah 
dengan kedalaman torehan 1-2 mm.  

Getah 
pepaya 

Getah hasil penyadapan ditambahkan 0,7 
% larutan sulfit (Natrium Bisulfit 
NaHSO3) dengan perbandingan 1 : 4 
kemudian diaduk hingga merata dengan 
alat pengaduk (mixer). 

Getah kental 
berwarna 

putih 

Dikoleksi  

Ekstrak papain 
(Crude Papain) 
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3.3. Metode penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan mengaplikasikan pada Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan 6 ulangan. 
Perlakuan itik Khaki Campbell dilakukan mulai umur 12 bulan 
sampai 13 bulan.  Pemberian pakan secara restricted feeding 
sebanyak 150 g/ekor/hari sedangkan pemberian minum 
dilakukan secara adlibitum. Frekuensi pemberian pakan 
dilakukan 2 kali sehari yakni pagi dan sore hari. Perlakuan 
yang diberikan ke ternak adalah sebagai berikut:  

P0 = Pakan basal tanpa penambahan ekstrak papain 
(crude papain) 

P1 = Pakan basal + ekstrak papain 0,01 mg/kg pakan 
basal 

P2 = Pakan basal + ekstrak papain 0,02 mg/kg pakan 
basal 

P3 = Pakan basal + ekstrak papain 0,03 mg/kg pakan 
basal 

Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang sesuai 
perlakuan dan ulangan adalah sebagai berikut:  

P2U4 P1U6 P1U1 P0U2 P1U5 P3U5 

P0U5 P2U2 P3U3 P3U6 P2U5 P0U6 

P0U3 P1U4 P3U4 P2U6 P1U2 P3U2 

P0U4 P0U1 P2U3 P3U1 P2U1 P1U3 

Gambar 3. Pengacakan unit penelitian sesuai 
perlakuan dan ulangan. 
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3.4. Variabel penelitian  
 Variabel yang diamati pada penelitian adalah : 

1. Indeks Telur (IT) (%) 
Perbandingan antara panjang dengan lebar telur 
dengan diukur menggunakan jangka sorong. Dengan 
perhitungan : 

Indeks Telur = 
Lebar Telur 

Panjang Telur 
2. Indeks kuning telur (IKT) (mm) 

Perbandingan antara tinggi kuning telur dengan lebar 
dan panjang kuning telur. Pengamatan dengan cara 
telur dipecah pada sebuah kaca, lalu tinggi kuning 
telur diukur menggunakan spirometer, sedangkan 
lebar dan panjang putih telur diukur menggunakan 
jangka sorong. Perhitungan : 

IKT = 
Tinggi Kuning Telur 

0,5 ( Lebar Kuning Telur = Panjang 
Kuning Telur ) 

3. Indeks putih telur (IPT) (mm) 
Perbandingan antara tinggi putih telur dengan lebar 
dan panjang putih telur. 

IPT = 
Tinggi Putih Telur 

0,5 ( Lebar Putih Telur = Panjang Putih 
Telur ) 

 
 

 
 
 
 

x 100% 
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3.5. Analisis data   
Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan 

bantuanMicrosoft exel. Nilai rata-rata yang diperoleh diuji 
menggunakan uji ragam (ANOVA) sesuai dengan rancangan 
acak lengkap (RAL). Apabila hasil yang diperoleh berbeda 
nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01) maka 
dilanjutkan menggunakan uji jarak berganda Duncan’s. Model 
perhitungan dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 
seperti dibawah ini : 

Yij = u + µi + ∑ij 

Keterangan: 

Yi : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
u: Nilai tengah umum 
µi   : Pengaruh perlakuan ke-i 
∑ij: Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan 
       ke-j 
i : 1, 2, 3, 4 
j  : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.6. Batasan istilah  
1. Itik Khaki Campbell (Anas platyrhynchos) merupakan 

itik yang digunakan                                                    
dalam penelitian dengan umur 12 bulan. 

2. Ekstrak papain (crude papain) merupakan hasil isolasi 
getah buah papaya yang diambil dengan cara 
menambahkan 0,7 % larutan sulfit dengan 
perbandingan 1: 4 hingga terdapat emulsi. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Data hasil penelitian pengaruh penambahan ekstrak 
papain (Crude papain) dalam pakan terhadap indeks  telur, 
indeks kuning telur dan indeks putih telur Itik khaki campbell 
selama penelitian disajikan dalam Tabel 6. 
Tabel 6. Pengaruh penambahan ekstrak papain (Crude papain) 

dalam pakan terhadap indeks telur (%), indeks kuning 
telur (mm) dan indeks putih telur (mm).  

Variabel 
yang 

diamati 

Perlakuan 
P0 P1 P2 P3 

Indeks 
telur 

74,52 
± 

0,863a 

76,02 
± 

1,484b 

78,14 
± 

1,507c 

79,28 
± 

1,558d 
Indeks 
kuning 
telur 

0,44 
± 

0,01 a 

0,45 
± 

0,02 a 

0,47 
± 

0,02 b 

0,49 
± 

0,03 c 
Indeks 
putih 
telur 

0,10 
± 

0,005 

0,11 
± 

0,008 

0,12 
± 

0,016 

0,20 
± 

0,273 
Keterangan:  Notasi superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01). 

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Telur 
Data yang dihasilkan dari penelitian bahwa rataan indeks 

telur dari nilai tertinggi sampai terndah berturut-turut yaitu P3 
(79,28±1,558d), P2 (78,14±1,507c), P1 (76,02±1,484b), dan P0 
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(74,52±0,863a). Tabel 6 menunjukkan pengaruh perlakuan 
terhadap rata-rata indeks telur selama penelitian. Hasil analisis 
statistik yang disajikan pada Lampiran 2 yang  menunjukkan 
bahwa penambahan ekstrak dalam pakan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap indeks telur itik 
Khaki Campbell, hal ini disebabkan oleh pemberian ekstrak 
papain pada pakan itik yang diketahui mengandung enzim 
papain yang tinggi. Enzim papain bersifat proteolitik yaitu 
memecah protein. Latifah (2007) menambahkan bahwa besar 
kecilnya ukuran telur unggas sangat dipengaruhi oleh 
kandungan protein dan asam-asam amino dalam pakan. 
Widjastuti (2009) menjelaskan bahwa ekstrak papain adalah 
zat aktif alami dalam membantu pencernaan pada proses 
memecah protein. Ekstrak papain akan mempengaruhi 
keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan, 
diantaranya adalah bakteri Lactobasillus sp. Prasetyo, dkk 
(2013) menambahkan bakteri Lactobasillus sp dapat menjaga 
keseimbangan populasi bakteri yang mengutungkan dalam 
usus halus karena dapat mereduksi asam empedu sehingga 
mampu menurunkan pH di dalam usus halus, dalam kondisi 
asam maka bakteri patogen akan mati sehingga nutrisi di 
dalam usus halus terutama protein dapat terserap secara 
maksimal. 

Indeks telur pada penelitian ini masih dalam kisaran 
normal yaitu perlakuan P0=74,52±0,863a; P1=76,02±1,484b; 
P2=76,02±1,507c; dan P3=79,28±1,558d. Srigandono (1991) 
mengemukakan bahwa indeks telur itik yang normal berkisar 
antara 63,3%-81,7%. Faktor yang mempengaruhi indeks telur 
antara lain bangsa, status produksi, genetik, variasi individu 
dan kelompok. Indeks telur diperoleh dari perhitungan panjang 
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dan lebar telur (Lebar/Panjang x 100%) dan diukur dengan 
menggunakan jangka sorong. Pujianto, dkk (2014) 
menambahkan indeks telur yang tidak proporsional berupa 
bentuk telur yang tidak bulat, terdapat bentuk cetak tubuh pada 
telur (body-check) dan tidak seimbang perbandingan panjang 
dan lebarnya. Hal ini disebabkan oleh daya kerja alat 
reproduksi ayam. Penurunan kemampuan daya cerna pakan, 
ketersediaan Ca dan mineral lainnya pada tubuh ayam, dan 
kemampuan alat reproduksi yang terjadi akan berpengaruh 
terhadap kualitas telur yang dihasilkan.  

Protein pakan akan mempengaruhi viskositas telur yang 
mengidentifikasi kualitas interior telur (Roesdiyanto, 2002). 
Metionin merupakan asam amino essensial kritis yang sangat 
berpengaruh terhadap bobot telur, hal ini mengingat lebih dari 
50% berat kering telur adalah protein. Witantri (2013) 
menambahkan bahwa Indeks telur berhubungan erat dengan 
bobot telur, sedangkan bobot telur dipengaruhi oleh albumen. 
Indeks bentuk telur akan mengalami penurunan sejalan dengan 
bertambahnya umur. Ekstrak papain (crude papain) yang 
berpengaruh terhadap konsumsi protein dan kecernaan protein 
sehingga berpengaruh terhadap bobot telur, hal ini yang 
menjadikan indeks telur berbeda yang sangat nyata. 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning Telur 
Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan ekstrak papain (crude papain) dalam 
pakan memberikan peningkatan terhadap rata-rata indeks 
kuning telur. Nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut 
yaitu P3 (0,49±0,03 ab), P2 (0,47±0,02 ab), P1 (0,45±0,02 a), 
dan P0 (0,44±0,01 a).Hasil analisis statistik yang disajikan 
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pada Lampiran 3 yang menunjukkan bahwa penambahan 
ekstrak papain dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap indeks kuning telur itik Khaki Campbell, 
hal ini disebabkan oleh adanya ekstrak papain (Crude papain) 
sehingga nutrisi protein pakan yang dicerna oleh ternak lebih 
sempurna, salah satu cara untuk mengukur nilai kualitas 
kuning telur dilakukan dengan menggunakan indeks kuning 
telur, yaitu membandingkan antara tinggi dengan diameter 
kuning telur. Pengukuran indeks kuning telur relative lebih 
mudah dibanding dengan putih telur, karena bentuk kuning 
telur relative lebih stabil dibanding putih telur.  

Ekstrak papain (Crude papain) ini mengandung enzim 
proteolitik yang bersifat memecah atau mendegradasi protein 
menjadi protein yang mudah dicerna. Ekstrak papain akan 
mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme dalam saluran 
pencernaan. Mikroorganisme akan mampu memperluas usus 
halus. Secara makroskopis, usus unggas menjadi lebih panjang 
sehingga memukinkan untuk menyerap nutrien lebih banyak. 
Argo, dkk (2013) menambahkan bahwa kualitas telur yang 
dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan protein pakan. Protein 
pakan akan mempengaruhi viskositas telur yang 
mencerminkan kualitas interior telur, selanjutnya dapat 
mempengaruhi indeks kuning telur. Kandungan protein dan 
lemak dalam ransum yang tinggi akan sangat mempengaruhi 
nilai indeks kuning telur. Tinggi kuning telur akan 
mempengaruhi indeks kuning telur. Tinggi kuning telur 
didapat dari konsumsi protein yang tinggi Australiananingrum 
(2005). 

Indeks kuning telur ditentukan oleh bentuk kuning telur, 
sedangkan bentuk kuning telur dipengaruhi oleh kekuatan 
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membran vitelin dan lapisan khalaza pada sekitar kuning telur, 
setelah terjadi ovoposisi struktur ini secara bertahap akan 
mengalami perubahan fisik dan kimia yang mengurangi 
kemampuan membran vitelin dan khalaza dalam 
mempertahankan bentuk kuning telur dalam keadaan tetap 
bulat. Penurunan kekuatan daya ikat maupun keadaan 
membran vitelin yang mulai melemah dapat menyebabkan 
perpindahan air dari putih ke kuning telur. Perpindahan air 
mengakibatkan kuning telur menjadi encer dan berbentuk 
relatif datar, sehingga nilai indeks akan menjadi rendah, hal ini 
menyebabkan permukaan kuning telur akan menjadi datar 
pada saat telur dipecahkan (Pujianto, dkk, 2014). Membran 
vitelin terbentuk atas 87% protein, 3% lemak,dan 10% 
karbohidrat. Kandungan protein dalam pakan akan 
mempengaruhi daya ikat membran vitelin (Yamamoto et al., 
2007). 

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur 
Data yang dihasilkam dari penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata bobot telur dari nilai tinggi sampai terendah 
berturut-turut yaitu P3 (0,2±0,273), P2 (0,12±0,016), P1 
(0,11±0,008), dan P0 (0,10±0,005). Hasil analisis statistik 
yang disajikan pada Lampiran 4 yang menunjukkan bahwa 
penambahan ekstrak papain dalam pakan memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap indeks putih 
telur itik Khaki Campbell, sebenarnya hasil penelitian tersebut 
masih dalam kisaran normal karena menurut Witantri (2013) 
rata-rata indeks putih telur berkisar antara 0,10 – 0,13. Indeks 
putih telur dipengaruhi oleh kandungan protein berupa 
glikoprotein dalam albumen, sedangkan pada kenyataannya 
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kandungan protein dalam pakan perlakuan tidak mempunyai 
perbedaan yang banyak atau masih dalam kisaran kebutuhan 
protein itik khaki Campbell, hal ini merupakan penyebab 
indeks telur yang dihasilkan juga tidak berbeda nyata. Latifah 
(2007) mengemukakan besar kecilnya telur dipengaruhi oleh 
sumber protein yang berasal dari pakan. Kandungan protein 
dalam pakan yang tinggi akan meningkatkan protein di dalam 
putih. 

Konsumsi protein dapat mempengaruhi kualitas putih 
telur. Kualitas putih telur sebagian besar tergantung pada 
jumlah ovomucin yang disekresi oleh magnum. Ovomucin 
merupakan bahan utama yang menentukan tinggi putih telur 
dan pembentukan ovomucin tergantung pada konsumsi protein 
ternak (Pujianto, dkk, 2014). Istiqomah, dkk (2014) 
menambahkan ovomucin sangat berperan dalam pengikatan air 
untuk membentuk struktur gel albumen, jika jala-jala 
ovomucin banyak dan kuat maka albumen akan semakin kental 
yang berarti viskositas albumennya tinggi. Telur itik segar 
yang disimpan semakin lama maka nilai indeks putih telur 
akan semakin menurun. Kandungan air pada putih telur lebih 
banyak dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga selama 
penyimpanan bagian inilah yang cepat rusak, hal ini 
disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala ovomucin yang 
berfungsi sebagai pembentuk struktur putih telur (Indrawan, 
Sukada, Suada, 2012). Kusumawati, Rudyanto, dan Suada 
(2012) memperjelas bahwa hal ini disebabkan karena terjadi 
penguapan CO2 dan H2O dari dalam telur yang mengakibatkan 
terjadi ikatan kompleks ovomucin-lysozime yang 
menyebabkan putih telur menjadi encer. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Penambahan ekstrak papain (Crude papain) dalam pakan 

dapat meningkatkan Indeks telur dan Indeks kuning telur. 
Penambahan pada level 0,03 % ekstrak papain (Crude papain) 
dalam air Itik “Khaki Campbell” memberikan kualitas telur 
yang terbaik. 

5.2. Saran 
Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 
variabel seperti kandungan kolesterol, protein dalam telur, 
indeks warna kuning telur, serta haugh unit (HU) agar dapat 
diketahui potensial ekstrak papain (Crude papain) buah 
pepaya (Carica papaya L.) sebagai bahan penyusun pakan 
ternak.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Koefisien keragaman indeks telur (%). 
Perlakuan Ulangan  Indeks 

telur 
(100%) 

Rata-
rata 

Simpangan 
(X-x) 

Kuadrat 
Simpangan 

(X-x)² 
P0 U1 74,6 

74,52 

0,083 0,01 
  U2 75,3 0,783 0,61 
  U3 73,7 -0,817 0,67 
  U4 75,23 0,713 0,51 
  U5 75,04 0,523 0,27 
  U6 73,23 -1,287 1,66 

P1 U1 75,68 

76,02 

-0,34 0,12 
  U2 78,78 2,76 7,61 
  U3 74,41 -1,61 2,60 
  U4 75,84 -0,18 0,03 
  U5 75,23 -0,79 0,63 
  U6 76,19 0,17 0,03 

P2 U1 79,47 

78,14 

1,33 1,77 
  U2 79,54 1,40 1,96 
  U3 77,96 -0,18 0,03 
  U4 78,72 0,58 0,34 
  U5 77,66 -0,48 0,23 

  U6 75,49 -2,65 7,02 
      P3 U1 81,24 

79,25 

1,99 3,97 
  U2 79,59 0,34 0,12 
  U3 79,74 0,49 0,24 
  U4 80,29 1,04 1,09 
  U5 77,47 -1,78 3,16 
  U6 77,16 -2,09 4,36 

Jumlah    39,02 
Rataan      1,63 
SD     0,053 
KK     3,23 
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Standart deviasi indeks telur 
 

        
 2

1
x x

Sd
n





              

               =   

               =  0,053 

 

Koefisien keragaman indeks telur (KK): 

KK  =   x 100% 

=   x 100% 

           = 3,25% 
    
Kesimpulan :    Itik Khahki Campbell yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikatakan seragam   karena 
memiiki koefisen keragaman kurang dari 10%.  
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           Lampiran 2. Data Hasil Perhitungan Indeks Telur (%). 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-
rata SD 1 2 3 4 5 6 

P0 74,6 75,3 73,7 75,23 75,04 73,23 447,1 74,52 0,863 
P1 75,68 78,78 74,41 75,84 75,23 76,19 456,13 76,02 1,484 
P2 79,47 79,54 77,96 78,72 77,66 75,49 468,84 78,14 1,507 
P3 81,24 79,59 79,74 80,29 77,47 77,36 475,69 79,28 1,558 

Jumlah 310,99 313,21 305,81 310,08 305,40 302,27 1847,76   
 
 

 JK Perlakuan =  FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij

                                                             =  81,78 

 
                       =  447,12+456,132+468,842+475,692     
             
 

-1442259,04 
6 
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JK Total     = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

     =  (74,62  + 75,32+ . . . + 77,362) – 142259,04 

                   = 119,99 
 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

              = 119,99 – 81,78 

              = 38,22 

Tabel Analisis Sidik Ragam 

SK DB JK KT F 
hitung 

F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 81,78 27,26 10,70** 3,29 5,41 
Galat 15 38,22 2,55    
Total 18        

Kesimpulan : Tanda (**) = F hitung > F tabel 1%, 
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan ekstrak getah 
pepaya pada pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap indeks telur. 
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Uji Duncan Perlakuan 

SE =  

 =   

             =  0,27 

Nilai 2 3 4 5 6 7 8 
JND 2,91 3,06 3,16 3,22 3,27 3,31 3,34 
JNT 0,774 0,814 0,841 0,857 0,87 0,881 0,889 

 

Perlakuan Rata-rata Selisih Notasi 
P0 74,52     a 
P1 76,02 1,5   b 
P2 78,14 2,12 3,62  c 
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P3 79,28 1,14 3,26 4,76 d 
Lampiran 3. Data Hasil Perhitungan Indeks Kuning Telur (mm). 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata - Rata SD 1 2 3 4 5 6 
P0 0,44 0,44 0,42 0,44 0,44 0,45 2,63 0,44 0,01 
P1 0,44 0,45 0,41 0,45 0,46 0,48 2,69 0,45 0,02 
P2 0,46 0,45 0,48 0,45 0,48 0,48 2,8 0,47 0,02 
P3 0,49 0,46 0,47 0,54 0,49 0,46 2,91   
Jumlah 1,83 1,8 1,78 1,88 1,87 1,87 11,03   
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FK  = 
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j
Yij

                                                 

  =    

 
 
 

JK Perlakuan     = FK
r

2

1

r

1j 








 
 

t

i
Yij

 
 
                          =  (42,632 + 2,692 + 2,82 + 2,912)   

 

      6  
              =  0,008 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (0,442  + 0.442 + . . . + 0,462) – 5,069 
  = 0,016 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
  = 0,016 – 0,008 
  = 0,009

=  5,069 

– 5,069
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Tabel Analisis Sidik Ragam 
SK DB JK KT F 

hitung 
F 

0,05 
F 

0,01 
Perlakuan 3 0,008 0,003 4,44* 3,29 5,41 
Galat 15 0,009 0,001    
Total 18      

Kesimpulan  Tanda (*) = F hitung > F tabel 5%, menunjukkan 
bahwa perlakuan penambahan ekstrak getah 
pepaya pada pakan memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap indeks 
kuning telur. 

Uji Duncan Perlakuan  

SE =   

                     

 =  0,004 

Nilai 2 3 4 5 6 7 8 
JND 2,91 3,06 3,16 3,22 3,27 3,31 3,34 
JNT 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 

 
Perlakuan Rata-rata  Selisih  Notasi 

P0 0,44    a 
P1 0,45 0,01   a 
P2 0,47 0,02 0,03  b 
P3 0,49 0,02 0,04 0,05 c 

= 
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Lampiran 4. Data Hasil Perhitungan Indeks Putih Telur (mm). 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 1 2 3 4 5 6 
P0 0,09 0,09 0,09 0,1 0,11 0,1 0,59 0,1 0,005 
P1 0,12 0,11 0,09 0,11 0,11 0,1 0,65 0,11 0,008 
P2 0,1 0,11 0,12 0,14 0,14 0,13 0,74 0,12 0,016 
P3 0,08 0,12 0,1 0,08 0,08 0,76 1,22 0,2 0,273 

Jumlah 0,39 0,44 0,4 0,44 0,44 1,1 3,2     

FK  = 
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j
Yij

 

  =  

  = 0,427 



50 

 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (0,092  + 0.092 + . . . + 0,762) – 0,43 
                          = 0,416 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j 








 
 

t

i
Yij

 
  = (0,592 + 0,652 + 0,742 + 1,222) 

 

      6 
  = 0,041 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
  = 0,416 - 0,041 
  = 0,376 

Tabel Analisi Sidik Ragam 

SK DB JK KT F 
hitung 

F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 0,041 0,014 0,545 3,29 5,41 
Galat 15 0,376 0,025    
Total 18           

Kesimpulan : Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa F 
hitung < dari F tabel 5% yang   berarti 
perlakuan penambahan ekstrak getah pepaya 
pada pakan memberikan perbedaan pengaruh 
yang tidak nyata (P>0,05) terhadap indeks 
putih telur. 

– 0,427
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