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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jintan Hitam (Nigella sativa) 

 Jintan hitam merupakan tanaman herbal berbunga 

tahunan. Tanaman jintan hitam merupakan tanaman semak 

dengan ketinggian lebih kurang 30 cm. Ekologi dan 

penyebaran tanaman ini mulai dari daerah Mediterania ke arah 

timur Samudera Indonesia sebagai gulma semusim dengan 

keanekaragaman yang kecil. Budi daya perbanyakan tanaman 

dilakukan dengan biji (Hutapea, 1994).  

 Tumbuhan jintan hitam dipercaya berasal dari daerah 

Mediterania (Bashandy, 2006). Jintan hitam merupakan 

spesies tumbuhan semak rendah yang termasuk famili 

Racunculaceae (Ramdan and Mörsel, 2004). Tumbuhan ini 

selama berabad-abad telah digunakan sebagai obat tradisional 

atau rempah-rempah dari minyak yang diperoleh dengan cara 

memeras biji oleh orang-orang Asia, Timur Tengah, dan 

Afrika. Tanaman ini tumbuh pada kisaran suhu 5 – 25 ˚C, 

tumbuh baik pada suhu sekitar 14 ˚C, dan pH tanah 5 - 8 

(Hutapea, 1994). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Jintan Hitam  

 Menurut Hutapea (1994), tanaman jintan hitam 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae,  

Subkingkom  : Tracheobionta,  

Filum   : Spermatophyta,  

Subfilum  : Angiospermae,  

Kelas   : Dicotyledoneae,  
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Ordo   : Ranunculales,  

Famili   : Ranunculaceae,  

Genus   : Nigella,  

Spesies  : Nigella sativa 

2.1.2 Morfologi Tanaman Jintan Hitam  

 Menurut Djoko (1952), batang tanaman jintan hitam 

ini berwarna hijau, tegak, lunak, beralur, berusuk dan berbulu 

kasar. Tanaman ini berdaun lonjong dengan panjang 1.5 - 2 

cm, berdaun tunggal dengan ujung dan pangkalnya runcing 

dan berwarna hijau. Kelopak bunga berjumlah lima dengan 

ukuran kecil, berbentuk bundar dan ujungnya agak meruncing. 

Kelopak bunga pada umumnya berjumlah lima, berwarna 

putih kebiruan (Lampiran 2). Biji dari tanaman ini berbentuk 

oval dengan warna coklat kehitaman seperti yang terlihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Biji tanaman jintan hitam berbentuk oval dengan 

warna cokelat kehitaman  

 (Sumber: Djoko, 1952) 

 Jintan hitam mempunyai nama lain, yaitu kolonji, 

karijirigi, black cumin, black seed, karun jiragam, tikur azmud, 

fitch, fennel flower, svartkarve, habat et baraka, habba sauda, 

love-in-a-mist, onion seed, czanuzka siewna, mustkoomen, 

kalongi, black caraway, roman coriander, neidonkuka, 
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charnushka, corekotu, faux cumin, cheveux de venus, nigelle, 

kaluduru, schwarzkummel, zwiebelsame, nidella, niguilla, 

pasionara, munga realael, nutmeg flower, svartkummin, 

nigella, dan corekotu siyah (Susilo, 2006). 

2.1.3 Khasiat Jintan Hitam  

 Ekstrak jintan hitam memiliki banyak kegunaan 

berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan. El-

Dakhakhny, Mady, Lembert and Ammon (2002) memaparkan 

beberapa khasiat jintan hitam, yaitu:  

a. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, kandungan etanol 

didalam biji jintan hitam dapat meningkatkan jumlah sel 

limfosit dan monosit. Jintan hitam dapat meningkatkan 

rasio antara sel-T helper dengan sel-T supresor sebesar 72 

%, yang berarti meningkatkan aktivitas fungsional sel 

kekebalan tubuh.  

b. Memiliki aktivitas antihistamin. Histamin adalah zat yang 

diproduksi oleh jaringan tubuh yang dapat menyebabkan 

reaksi alergi, seperti asma. Nigellone yang diisolasi dari 

minyak atsiri jintan hitam dapat menekan gejala dari asma 

pada cabang tenggorokan.  

c. Antitumor karena jintan hitam mengandung asam lemak 

berantai panjang yang dapat mencegah pembentukan 

Ehrlich Ascites Carcinoma (EAC) dan sel Dalton’s 

Lymphoma Ascites (DLA) yang merupakan jenis sel kanker 

yang umum ditemukan. Zat thymoquinone yang terkandung 

di dalam biji jintan hitam dapat menghentikan 

pembentukan sel darah bagi sel kanker.  

d. Antibakteri karena kandungan minyak atsiri dan volatil pada 

jintan hitam efektif melawan bakteri seperti Vibrio cholera, 

Escherichia coli, Shigella sp.  
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e. Antiradang, minyak jintan hitam berguna untuk mengurangi 

efek radang sendi. Turunan dari fixed oil jintan hitam yaitu 

thymoquinone merupakan agen anti peradangan. 

Thymoquinone juga menunjukkan aktivitas antioksidan di 

dalam sel. 

f. Meningkatkan laktasi, meningkatkan kesehatan tubuh, 

menyediakan energi dengan cepat, meningkatkan 

metabolisme, memperlancar peredaran darah, 

meningkatkan aliran susu ibu, meningkatkan jumlah 

sperma.  

 Chakravarty (1993) mengemukakan bahwa kristal 

nigellone merupakan agen penghambat histamin. Jintan hitam 

juga dapat menghilangkan cacing dan parasit dalam usus (El-

Din et al., 2006), dapat meredakan bronkitis dan batuk serta 

memperlancar pernafasan, serta ekstrak minyak jintan hitam 

dapat melawan rematik dan peradangan. Ekstrak jintan hitam 

berpotensi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, antitumor, 

antidiabetik, efek menurunkan kadar lemak, menurunkan 

kolesterol, menurunkan trigliserida, menurunkan lemak total, 

meningkatkan serum insulin yang berefek sebagai 

hipoglikemik, menghambat nekrosis hepar, renoprotektif, dan 

menaikan konsentrasi T3 serum yang menurun serta 

mempunyai efek yang berpengaruh terhadap sistem saraf 

(Gilani, Jabeen and Khan., 2004; El-Din, El-Tahir and 

Bakeet., 2006). 

2.1.4 Kandungan Kimia Jintan Hitam  

 Kandungan ekstrak minyak jintan hitam antara lain 

minyak volatil, protein, asam amino, gula reduksi, cairan 

kental, alkaloid, asam organik, tanin, resin, metarbin, melatin, 

serat, mineral, vitamin, tiamin, niasin, piridoksin, asam folat 
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(Nickavar, Mojab, Javidni and Amoli., 2003). Biji dan daun 

jintan hitam mengandung saponin dan polifenol. Kandungan 

biji jintan hitam antara lain: thymoquinone, 

thymohydroquinone, dithymoquinone, thymol, carvacrol, 

nigellicine, nigellidine, nigellimine dan alpha-hedrin 

(Hutapea, 1994). 

 Biji jintan hitam juga mengandung senyawa logam 

yang berjumlah sekitar 1510,8 mg per 100 g biji. Kandungan 

tokoferol dan polifenol dalam biji jintan hitam menunjukkan 

adanya senyawa fenolik. Biji jintan hitam mengandung asam 

lemak tak jenuh dalam jumlah yang cukup berarti. Biji jintan 

hitam dapat direkomendasikan sebagai makanan tambahan 

yang cukup bergizi karena terkandung banyak vitamin di 

dalam biji jintan hitam. Komposisi zat makanan biji jintan 

hitam tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan biji jintan hitam 

Zat Makanan Jumlah (%) 

Air 6.4 ± 0.15 

Lemak 32.0 ± 0.54 

Serat Kasar 6.6 ± 0.69 

Protein 20.2 ± 0.82 

Abu 4.0 ± 0.29 

Karbohidrat 30.8 ± 0.87 

Sumber: Sultan, Butt and Anjum (2009) 

 Jintan hitam mengandung asam amino esensial dan 

non esensial. Komposisi asam amino dalam 100 g biji jintan 

hitam tersaji pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Komposisi asam amino biji jintan hitam 

Asam amino Jumlah (%) Asam amino Jumlah (%) 

Alanin 3,77 Serin 1,98 

Valin 3,06 Asam aspartat 5,02 

Glisin 4,17 Metionin 6,16 

Isoleusin 4,03 Fenilalanin 7,93 

Leusin 10,88 Asam glutamat 13,21 

Prolin 5,34 Tirosin 6,08 

Treonin 1,23 Lisin 7,62 

    Arganin 19,52 

Sumber: Nickavar et al. (2003) 

2.2 Ternak Itik 

  Ternak itik merupakan ternak unggas penghasil telur 

yang cukup potensial di samping ayam. Kelebihan ternak itik 

adalah lebih tahan dibandingkan dengan ayam ras sehingga 

dalam pemeliharaannya pun mudah dan tidak banyak 

mengandung resiko. 

 Rose (1997) menggambarkan taksonomi itik sebagai 

berikut :  

Kingdom  : Animalia,  

Filum   : Chordata,  

Kelas   : Aves,  

Ordo   : Anseriformes,  

Famili   : Anatidae,  

Genus   : Anas, Carina, Anser  

Spesies  : Anas platyrhynchos (domestic ducs)  

  Itik merupakan jenis unggas air (waterfowl) karena 

unggas ini suka berenang di perairan. Menurut Wasito dan 

Rohaeni (1994), ternak itik mempunyai kelebihan dibanding 

ternak unggas lain. Kelebihan tersebut yaitu:  
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 Itik mampu mempertahankan produksi lebih lama 

dibanding ayam sehingga dapat mengurangi biaya 

penggantian itik setiap tahunnya.  

 Pada sistem pemeliharaan sederhana, itik mampu 

berproduksi dengan baik (itik gembala yang dipelihara di 

sawah dengan kandang sederhana dari bambu dan 

sebagian ditutup atap jerami mampu berproduksi dengan 

baik).  

 Angka kematian (mortalitas) itik pada umumnya kecil, 

sehingga itik dikenal sebagai unggas yang tahan terhadap 

penyakit.  

 Itik bertelur pada pagi hari sehingga pengumpulan telur 

hanya dilakukan satu kali. Waktu kosong pada siang dan 

sore hari dapat digunakan peternak untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan lain.  

 Itik dapat memanfaatkan pakan berkualitas rendah. 

Apabila pakan ini diberikan ke unggas lain maka 

kemungkinan unggas tersebut tidak mampu berproduksi.  

 Produksi telur asin hanya dapat dibuat dari telur itik. 

Sementara itu daging itik juga sangat populer di beberapa 

tempat seperti di Kalimantan dan Bali.  

2.2.1 Itik Pedaging 

Itik hibrida merupakan itik silangan dari itik Peking 

dan itik Mojosari. 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 

(Srigandono, 1998). Itik pedaging merupakan ternak unggas 

penghasil daging yang sangat potensial selain ayam. 

Kelebihan ternak ini adalah lebih tahan terhadap penyakit 
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dibandingkan dengan ayam ras sehingga pemeliharaannya 

mudah dan tidak banyak mengandung resiko. Daging itik 

merupakan sumber protein yang bermutu tinggi dan itik 

mampu berproduksi dengan baik, oleh karena itu 

pengembangannya diarahkan kepada produksi yang cepat 

dengan kuantitas yang besar sehingga mampu memenuhi 

permintaan konsumen (Ali dan Febrianti, 2009). Upaya untuk 

mendapatkan itik pedaging dapat dilakukan dengan cara 

menyilangkan itik pedaging lokal dengan itik luar dengan 

memanfaatkan efek heterosis dan carry over effect, sehingga 

diperoleh ternak jenis baru hasil pemilihan dan penggabungan 

sifat - sifat yang baik dan menguntungkan. Itik Pedaging 

memerlukan pakan sekitar 2,7 kg untuk mencapai berat ideal 

1,6 – 2 kg. 

2.2.2 Kebutuhan Zat Makanan pada Itik Pedaging 

 Informasi kebutuhan zat makanan untuk itik pedaging 

di Indonesia belum tersedia karena itik pedaging juga belum 

umum diternakkan (Ketaren, 2001). Beberapa tahun terakhir 

ini peternak mulai menggemukkan itik pejantan dan itik 

Hibrida (hasil persilangan antara itik Peking dengan itik 

Mojosari) selama 2 bulan dan kemudian dijual sebagai itik 

potong. 

 Pakan yang digunakan untuk itik pedaging terdiri dari 

dua jenis yaitu starter dan grower/finisher. Kebutuhan zat 

makanan periode starter (0-3 minggu) dan grower (3-7 

minggu) disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Standart Kebutuhan Zat Makanan  Itik Pedaging 

Komposisi Nutrien 
Starter Grower 

(0-3 minggu) (3-7 minggu) 

Protein kasar (%) 22 16 

Energi metabolis (Kkal /kg) 2.900 3.000 

Metionin (%) 0,4 0,3 

Lisin (%) 0,9 0,65 

Ca (%) 0,65 0,6 

P tersedia (%) 0,4 0,3 

Sumber: NRC (1994) 

 Ransum itik pedaging dapat dibuat dengan cara 

mencampur beberapa bahan yang berasal dari limbah 

pertanian, perikanan, dan pakan pabrik (konsentrat dan pur). 

Pakan untuk itik periode starter diberikan sebanyak 20-40 

g/ekor/hari dengan frekuensi 3-4 kali, sedangkan periode 

grower sebanyak 40-60 g/ekor/hari dengan frekuensi 2-3 kali. 

2.3 Konsumsi Pakan 

 Menurut North dan Bell (1990), pakan pada unggas 

akan diperlukan untuk empat alasan yaitu untuk body 

maintenence, pertumbuhan, pertumbuhan bulu dan produksi 

telur. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan harian pada 

unggas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok faktor yang 

berpengaruh dominan adalah kandungan energi pakan dan 

suhu lingkungan. Kelompok faktor yang berpengaruh minor 

adalah strain burung, berat tubuh, Bobot telur harian, 

pertumbuhan bulu, derajat stress dan aktivitas burung. Gordon 

(1994) menyatakan bahwa pemberian cahaya pada unggas 

ditujukan agar unggas mendapatkan kesempatan untuk makan, 
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minum serta aktivitas lainnya, selain itu cahaya juga penting 

dalam proses reproduksi.  

 North dan Bell (1990), menyatakan bahwa kenaikan 

suhu lingkungan akan menurunkan konsumsi pakan, 

menurunkan produksi telur, menurunkan ukuran telur, 

menurunkan kualitas kerabang telur dan sebaliknya 

meningkatkan konversi pakan serta konsumsi air. 

 Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor itik 

sesuai dengan periode pemeliharaan (Rizal, 2006), diukur per 

minggu. 

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

2.4 Pertambahan Bobot Badan 

 Pertambahan bobot badan di pengaruhi oleh tipe 

ternak, suhu lingkungan, jenis ternak, dan kandungan zat 

makanan yang ada di dalam pakan. Bobot badan tubuh ternak 

senantiasa berbanding lurus dengan konsumsi pakan, maka 

tinggi bobot tubuhnya, tinggi pula tingkat konsumsinya 

terhadap pakan. Bobot tubuh ternak dapat di ketahui dengan 

penimbangan. 

 Laju pertumbuhan seekor ternak di pengaruhi oleh 

banyaknya konsumsi pakan dan terutama energi yang 

diperoleh. Energi merupakan perintis pada produksi ternak dan 

hal ini terjadi secara alami. Variasi energi yang disuplai pada 

ternak akan di gambarkan pada laju pertumbuhan. 

 Pertambahan bobot badan yang maksimal maka sangat 

perlu diperhatikan kualitas pakan. Pakan tersebut harus 

mengandung zat makan dalam keadaan cukup dan seimbang 

sehingga dapat menunjang pertubuhan maksimal (Yamin, 
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2002). Guler  et al. (2005) melaporkan bahwa penambahan 1 

% Jintan hitam dalam pakan menghasilkan pertambahan bobot 

badan per harinya 60,6 g-hari. 

 Untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

PBB = BB akhir minggu - BB awal minggu 

Keterangan : PBB  = Pertambahan Bobot Badan 

BB akhir minggu  = Bobot Badan pada akhir minggu 

BB awal minggu  = Bobot Badan pada awal minggu 

2.5 Konversi Pakan   

 Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (g) dengan pertambahan bobot 

badan (g) yang dihasilkan. Konversi pakan dapat digunakan 

untuk mengukur efisiesi pakan, semakin rendah angka 

konversi pakan berarti efisiensi penggunaan pakan semakin 

tinggi dan sebaliknya semakin tinggi angka konversi pakan 

berarti tingkat efisiensi pakan semakin rendah. Konversi pakan 

dipengaruhi oleh bangsa burung, manajemen, penyakit serta 

pakan yang digunakan (Ensminger, 1992). 

 Nilai konversi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah suhu lingkungan, laju perjalanan 

pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik pakan dan 

konsumsi pakan (Anggorodi, 1980). Menurut National 

Research Council (1994) faktor yang mempengaruhi konversi 

pakan adalah suhu lingkungan, bentuk fisik pakan, komposisi 

pakan, dan zat-zat makanan yang terdapat dalam pakan. 

National Research Council (1994) menyatakan bahwa 

konversi pakan merupakan hubungan antara jumlah pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan berat badan 
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atau produksi telur. Memperhatikan sudut konversi, sebaiknya 

dipilih angka konversi yang terendah. 

 Kartasudjana (2002) menyatakan efisien atau tidaknya 

suatu pakan yang diberikan kepada itik dapat dilihat dari 

angka konversi pakan. Samsiar (2004) menambahkan semakin 

kecil angka perbandingan antara jumlah konsumsi pakan 

dengan PBB berarti semakin baik tingkat konversi pakan. 

Hasil yang di dapat pada penilitian Talha et al. (2010) 

pemberian jintan hitam 1 % pada ayam pedaging 

menghasilkan konversi pakan 1,96 untuk menghasilkan bobot 

2.842 g. Rumus konversi pakan: 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 

        BB (g) 

2.6 Mortalitas 

  Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 

menunjukkan jumlah itik yang mati selama pemeliharaan. 

Mortalitas merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

dalam usaha pengembangan peternakan itik. Angka mortalitas 

tersebut merupakan perbandingan antara jumlah seluruh itik 

yang mati dengan jumlah total itik yang dipelihara. Tingkat 

keberhasilan suatu usaha peternakan ditentukan juga oleh 

tingkat mortalitas.  

 Data mengenai kematian sangat penting dalam 

penilaian kondisi itik yang dipelihara. Selain faktor pakan 

percobaan, faktor manajemen budidaya sangat berperan 

penting untuk mengurangi tingkat mortalitas ternak seperti 

sirkulasi udara, penambahan sekam untuk lapisan litter, 

frekuensi pemberian pakan dan air minum. Menurut North dan 

Bell (1990), tingkat mortalitas dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, iklim, 
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kebersihan dan suhu lingkungan, sanitasi peralatan dan 

kandang serta penyakit. 

 Pencegahan dan  pemberantasan penyakit yang 

dilakukan secara teratur merupakan suatu cara untuk 

mengurangi tingkat kematian. Mortalitas merupakan faktor 

penting dan harus diperhatikan dalam usaha pengembangan 

peternakan. Tingkat mortalitas pada itik masih dapat dikatakan 

normal pada tingkat kematian sebesar 3 %. Menurut North dan 

Bell (1990), pemeliharaan itik  secara komersial dinyatakan 

berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang dari 5 

%. Guler et al. (2005) melaporkan bahwa penambahan Jintan 

hitam  menurunkan tingkat kematian sebesar 2,0 % dalam 

pemberian pada pemberian 0,5 dan 2 %. 

2.7 Income Over Feed Cost (IOFC)  

 Income Over Feed Cost (IOFC) adalah selisih dari 

total pendapatan dengan total biaya pakan digunakan selama 

usaha penggemukan ternak. Income Over Feed Cost 

merupakan barometer untuk melihat seberapa besar biaya 

pakan yang merupakan biaya terbesar dalam usaha 

penggemukan ternak. Income Over Feed Cost diperoleh 

dengan menghitung selisih pendapatan usaha peternakan 

dikurangi biaya pakan. Pendapatan merupakan perkalian 

antara produksi peternakan atau pertambahan bobot badan 

akibat perlakuan dengan harga jual  (Prawirokusumo, 1990). 

 Income Over Feed Cost (IOFC) menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

IOFC = (BB x harga itik/kg hidup) – (Σ konsumsi pakan x 

biaya pakan/kg) 
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