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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Permintaan daging dari tahun ke tahun semakin 

bertambah, terutama permintaan daging ayam yang banyak 

diminati karena harganya cukup murah dibandingkan harga 

daging sapi. Jika mengingat daging ayam sangat diminati 

oleh para konsumen dibandingkan daging sapi, maka ada 

baiknya apabila memelihara itik lokal seperti itik Mojosari 

yang berjenis kelamin jantan. Pemilihan itik lokal seperti 

itik Mojosari jantan, karena kebanyakan telur itik Mojosari 

setelah ditetaskan dan diketahui berjenis kelamin jantan 

maka kebanyakan langsung dibakar sedangkan yang betina 

dipelihara sebagai Itik petelur. 

 Itik Mojosari banyak terdapat di daerah Kabupaten 

Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojosari. Itik 

Mojosari adalah itik yang dipelihara sebagai penghasil telur 

karena produksi telur itik Mojosari bisa mencapai 200 – 

250 butir/tahun, dengan ciri telur berwarna biru kehijauan. 

Tanda-tanda itik ini adalah badannya tinggi, langsing, 

seperti botol, warnanya coklat kemerahan yang dihiasi 

dengan garis hitam, dan pada yang jantan bagian kepala 

serta leher berwarna lebih gelap dari betina (Achmanu, 

2011). Mengingat banyak itik lokal jantan termasuk itik 

Mojosari jantan tidak dapat dipelihara sebagai itik 

penghasil telur, bahkan itik Mojosari jantan yang baru 

menetas ada yang langsung dibakar maka perlu adanya 

alternatif yaitu pemeliharaan itik Mojosari jantan sebagai 

itik pedaging. Itik Mojosari bisa dipelihara sebagai itik 
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pedaging, hanya saja waktu yang diperlukan untuk bisa 

dipanen cukup lama yaitu umur 6 minggu sampai dengan 8 

minggu. Anonimus (2007) yang mengungkapkan itik 

pedaging adalah itik yang dibudidayakan untuk 

menghasilkan daging, yang berasal dari anak itik jantan 

yang berumur sejak menetas sampai umur 8 minggu 

sampai dengan 10 minggu dengan berat badan minimal 1 

(satu) kg. 

 Vitamin merupakan zat organik yang bisanya tidak 

disentetis oleh organisme dan hanya diperoleh dari 

lingkungannya dalam jumlah yang sangat kecil 

(mikronutrien). Vitamin memiliki peran penting dalam 

oksidasi biologis. Vitamin dapat digolongkan menjadi 

vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam 

lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan 

vitamin C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak 

adalah vitamin A, D, E dan K (Anonimus, 2009). 

Sementara itu ternak hanya mampu mensintesa vitamin D, 

dan untuk vitamin-vitamin selain vitamin D ternak tidak 

mampu mensintesa sendiri sehingga perlu asupan vitamin 

dari luar yang bisa berasal dari pakan. Bahan pakan sudah 

mengandung vitamin hanya saja dalam jumlah yang relatif 

sedikit. Vitamin juga berperan dalam proses metabolisme 

dari segala macam organisme. 

 Vitamin dapat larut pada dua macam larutan yaitu 

vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. 

Vitamin larut dalam air antara lain asam pantotenat, biotin, 

niasin, riboflavin, thiamin, vitamin B,vitamin B6, vitamin 

B12. Vitamin larut dalam lemak antara lain vitamin A, 

vitamin D, vitamin E dan vitamin K. 
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 Macam-macam dan fungsi dari vitamin yang telah 

dipaparkan diatas bahwa vitamin sangat diperlukan bagi 

ternak unggas khususnya itik Mojosari jantan meskipun 

dalam jumlah yang relatif sedikit. Penelitian tentang 

penambahan vitamin perlu diadakan, dimana ternak tidak 

dapat mensintesis vitamin itu sendiri dan juga ketersediaan 

vitamin sangat kurang dalam bahan pakan sehingga perlu 

diadakannya penambahan vitamin dari luar. Vitamin yang 

sangat dibutuhkan oleh ternak unggas khususnya itik 

Mojosari jantan adalah choline chloride. Pernyataan diatas 

menerangkan betapa pentingya choline chloride untuk 

ternak unggas, oleh sebab itu perlu diadakannya penelitian 

lebih lanjut tentang penambahan choline chloride dalam 

pakan rendah metionin terhadap pertumbuhan unggas 

terutama pada itik Mojosari jantan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang diambil pada penelitian ini 

yaitu bagaimana pengaruh penambahan choline chloride 

dalam pakan rendah metionin terhadap kualitas karkas itik 

Mojosari jantan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pengaruh dan manfaat penambahan 

choline chloride dalam pakan rendah metionin terhadap 

kualitas karkas itik Mojosari jantan.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi serta kajian ilmiah tentang pengaruh 

penembahan choline chloride dalam pakan rendah metionin 

terhadap kualitas karkas itik Mojosari jantan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Penambahan metionin ke dalam ransum unggas 

sangat penting artinya bagi keseimbangan asam amino 

untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang baik, 

mengingat pakan unggas sebagian besar terdiri dari bahan 

nabati yang diketahui mengandung asam amino metionin 

yang rendah (Hani’ah, 2008). 

 Metionin merupakan salah satu dari asam amino 

esensial, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

dalam pakan, selain itu metionin merupakan asam amino 

pembatas utama pada pakan ayam (Weerden, 1984) 

didalam (Aisjah, dkk., 2007). Metionin merupakan suatu 

zat yang esensial untuk unggas dan pembentukan daging 

bagian dada pada ayam pedaging sangat sensitif 

dipengaruhi oleh metionin dalam pakannya (Huyghebaert, 

1994), (Schutte dan Pack, 1995), (Schutte, 1997) didalam 

(Aisjah, dkk., 2007). 

 Pernyataan diatas menerangkan bahwa akan 

pentingnya metionin untuk tubuh ternak, maka perlu 

diadakan penambahan metionin kedalam pakan, salah satu 

vitamin penyuplai metionin adalah choline chloride. 

Menurut Workel (2008) choline chloride sebagai feed 

additive mempunyai fungsi penting dalam memelihara dan 

membangun struktur sel dalam metabolisme lemak hati, 
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dan pembentukan acetylcholine. Choline chloride juga 

mempunyai fungsi non-essensial seperti donor kelompok 

metil melalui betaine, karena choline chloride mempunyai 

tiga unsur kimia reaktif kelompok metil yang terikat pada 

atom nitrogen. 

 Choline chloride adalah salah satu jenis vitamin 

yang termasuk dalam golongan vitamin larut dalam air. 

Dalam klasifikasi vitamin, choline chloride termasuk 

dalam kelompok vitamin B-komplek. Choline chloride 

pada ternak dimanfaatkan sebagai bahan untuk tumbuh dan 

juga menjaga kesehatan. Ada beberapa bahan pakan yang 

mengandung choline chloride, akan tetapi terdapat dalam 

jumlah kecil. Kandungan choline chloride dalam bahan 

pakan tergantung pada tempat, iklim, tanah dan juga 

pemupukan.  

 Jenis choline chloride yang sering dipakai dalam 

pakan ternak unggas adalah choline chloride. Kebutuhan 

choline chloride dalam pakan tergantung pada rasio 

pertumbuhan, produksi, komposisi nutrien dalam bahan 

pakan penyusun ransum, lingkungan, dan konsumsi pakan 

setiap harinya. Kebutuhan choline chloride dalam pakan 

sebesar 1115 mg/kg (Bharadwaj, 2008). 
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 Penambahan choline chloride diperlukan agar 

ternak dapat tumbuh dengan baik dan juga untuk menjaga 

kesehatan ternak. Untuk itu perlu adanya pengamatan lebih 

lanjut tentang pengaruh dari choline chloride terhadap 

pertumbuhan unggas terutama itik pedaging. Skema 

penelitian ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Penelitian 

 

 

 

 

Bahan pakan 

dibutuhkan 

dalam jumlah 

besar  

 

Diperlukan bahan pakan 

yang meningkat pula 

 

Bahan pakan 

dibutuhkan 

dalam jumlah 

kecil 

 

Jagung, 

pollard, 

bungkil 

kedelai, 

tepung ikan.  

 

Metionin 

Pakan yang 

campurannya di 

susun sendiri oleh 

peternak banyak 

mengalami 

kekurangan 

metionin  

 

Choline chloride 

Meningkatkan kualitas karkas itik 

Mojosari jantan meliputi: 

- Berat karkas 

- Persentase karkas 

- Persentase lemak abdominal 

- Persentase dada 

- Persentase paha  

 

Perkembangan 

peternakan unggas 

pedaging semakin 

meningkat 

 



7 
 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin akan meningkatkan kualitas karkas itik Mojosari 

jantan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Itik Mojosari 

 Itik Mojosari berasal dari Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Itik ini 

memiliki ciri-ciri : badannya seperti botol, tinggi, langsing, 

berat badannya 1,4-1,5 kg, memiliki warna coklat merah 

yang dihiasi dengan garis hitam. Perbedaan itik jantan dan 

itik betina yaitu pada umumnya itik jantan bagian kepala 

dan leher memiliki warna lebih gelap dari pada itik betina 

(Achmanu, 2011). 

 Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur 

unggul lokal. Itik Mojosari mampu berproduksi lebih tinggi 

dibandingkan itik Tegal karena bentuk umum badan itik 

Mojosari hampir sama dengan itik Tegal. Itik Mojosari 

memiliki badan lebih kecil dengan warna bulu yang 

cenderung kemerahan dengan campuran warna coklat, 

hitam, dan putih. Bentuk badan itik Mojosari relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan itik petelur lainnya, tetapi 

telurnya cukup besar, rasanya enak dan digemari 

konsumen. 

 Ciri-ciri itik Mojosari yaitu warna bulu kemerahan 

dengan variasi coklat kehitaman, pada itik jantan ada 1-2 

bulu ekor yang melengkung ke atas. Warna paruh dan kaki 

hitam. Berat badan dewasa rata-rata  1,7 kg. Produksi telur 

rata-rata 230-250 butir/tahun,berat telur rata-rata 65 g, 

warna kerabang telur putih kehijauan dan masa produksi 11 

bulan/tahun (Anonimous, 2001). 
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Gambar itik Mojosari jantan sebagai berikut: 

 

  
 

Gambar 2. Itik Mojosari Jantan (Anonimus, 2015) 

 

2.2 Pakan Itik 

 Pakan didalam usaha pemeliharaan ternak itik 

merupakan kebutuhan pokok. Persentase yang paling tinggi 

didalam pemeliharaan ternak itik adalah biaya pakan. 

Pakan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat bagi 

kebutuhan tubuh ternak itik dan harus pula memperhatikan 

fase pemeliharaan. Kebutuhan protein dan energi metabolis 

untuk ternak itik fase starter yaitu sebesar (18-20 %) 

protein dan (2800-3000 Kkal/kg) energi metabolis 

(Wahyuningsih, 2011). 

 

 

 

 

 



10 
 

Menurut Anonimus (2007) kebutuhan nutrisi itik adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi itik 

No   Kandungan 

Pakan 

Starter 

(1-8 mg) 

% 

Grower 

(8-24 mg) 

% 

1 Kadar air (max) 14 14 

2 Protein Kasar (min) 18,00 - 22,00 15,00 

3 Lemak kasar (min) 3,50 3,50 

4 Serat Kasar (max) 5,50 7,00 

5 Kalsium/Ca (min) 0,60 -1,06 0,60 -1,06 

6 Fosfor total 0,60 0,60 

7 

Energi 

Termetabolis/ME 

(min)/Kkal/kg 

3000 2700 

8 Asam Amino   

    - Lisin (min) 0,96 0,75 

     - Metionin (min) 0,41 0,35 

 

2.3 Zat Aditif 

 Zat aditif adalah suatu bahan atau kombinasi bahan 

yang biasa dicampurkan dalam pakan dalam jumlah sedikit 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya memacu 

pertumbuhan, meningkatkan kecernaan dan lain 

sebagainya, sebagai contoh: antibiotik, hormon, probiotik, 

pewarna, rasa dan lain-lain. Menurut (Putri, 2014) feed 

aditif merupakan pakan tambahan yang bisa meningkatkan 

efisiensi pakan, memperbaiki pakan serta dapat 

meningkatkan kualitas produksi ternak. Penggunaan fedd 

aditif dikalangan peternakan unggas kebanyakan berjenis 



11 
 

antibiotik sintetis. Pada zaman sekarang manusia tidak puas 

dengan bahan alami dalam memenuhi kebutuhan dan 

peningkatan kualitas hidupnya, maka dibuatlah bahan 

sintesis. Zat aditif sintesis aman dikonsumsi selama masih 

dalam ambang batas aman penggunaannya. Batas 

penggunaan bahan makanan ini, diatur oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

722/Menkes/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan 

Makanan, berdasarkan ADI (Acceptable Daily Intake), 

yaitu tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi oleh 

manusia dengan dasar perhitungan yaitu perkilogram berat 

badan. 

 

2.4 Choline Chloride 

 Choline chloride dikenal dengan nama 2-

hydroxyethyl-trimethyl ammonium hydroxide atau lebih 

dikenal dengan sebutan vitamin B4 (Bharadwaj, 2008). 

Choline chloride merupakan bagian yang tidak bisa 

tergantikan dalam proses metabolisme lemak dalam tubuh 

ternak.  Choline chloride juga dapat menjadi cadangan atau 

pengganti dalam proses sintesa asam amino dan 

peningkatan kekebalan ternak terhadap penyakit 

(Anonimus, 2008
a
). 

 Choline chloride pada ternak terutama unggas 

banyak dibutuhkan pada periode starter. Hal ini disebabkan 

unggas pada periode starter belum mempunyai 

kemampuan untuk mensintesa choline chloride sendiri. 

Choline chloride didapat ternak periode starter dari 

kandungan choline chloride pada pakan. Beberapa bahan 

pakan mempunyai kandungan choline chloride akan tetapi 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tubuh ternak 
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maka perlu adanya penambahan choline chloride pada 

pakan ternak (Anonimus, 2008
b
). Menurut Workel (2008) 

choline chloride sebagai feed additive mempunyai fungsi 

penting dalam memelihara dan membangun struktur sel 

dalam metabolisme lemak hati, dan pembentukan 

acetylcholine. Choline chloride juga mempunyai fungsi 

non-esensial seperti donor kelompok metil melalui betaine, 

karena choline chloride mempunyai tiga unsur kimia 

reaktif  kelompok metil yang terikat pada atom nitrogen. 

  

2.5 Berat Karkas  

 Karkas adalah bagian tubuh unggas setelah 

dipotong dan dibuang bulu, lemak abdomen, organ dalam, 

kaki, kepala, leher dan darah, kecuali paru-paru dan ginjal 

(Rizal, 2006). Menurut Tarigan (2008) perhitungan statistik 

berat karkas berkaitan erat dengan persentase karkas. Rata-

rata berat karkas ayam yang dipotong pada penelitian 

berkisar antara            928-1230 g dengan persentase karkas 

antara 64,91-70,39 %. Meneurut Suparyanto (2005) berat 

karkas itik jantan umur 12 minggu mencapai 1,92 kg 

dengan proporsi karkas rata-rata 63,23 %. 

 Menurut Lesson (2000) faktor yang mempengaruhi 

bobot karkas pada dasarnya adalah faktor genetis dan 

lingkungan. Faktor lingkungan dapat dibagi menjadi dua 

kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat makanan dalam 

pakan. Zat makanan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi komposisi karkas terutama proporsi kadar 

lemak. 
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2.6 Lemak Abdominal 

 Lemak abdominal itik lokal jantan sangat 

menentukan kualitas karkas itik pedaging, semakin rendah 

persentase lemak abdominal maka akan semakin baik 

kualitas karkas yang dihasilkan, seperti pada hasil 

penelitian Sudiyono (2007) yang menyatakan rata-rata 

persentase lemak abdominal itik lokal jantan adalah 1,56 % 

selama umur 10 minggu dan penelitian Dewanti (2012) 

menyatakan persentase lemak abdominal sebesar 0,73 %. 

 

2.6 Persentase Dada dan Persentase Paha 

 Bagian dada adalah potongan komersial yang 

banyak mengadung daging. Bagian dada memiliki daging 

yang lebih empuk dan sedikit mengandung lemak. 

Persentase karkas bagian dada itik peking umur 8 minggu 

memiliki rata-rata sebesar 27,25±1,54 % dengan kisaran 

25,37 % sampai 30,13 %. Bagian paha merupakan salah 

satu bagian potongan karkas komersial. Paha utuh terdiri 

dari 2 bagian yaitu paha bagian atas dan paha bagian 

bawah. Rata-rata persentase paha itik peking umur 8 

minggu sebesar 27,74±0,99 % dengan kisaran 26,67 % 

sampai 29,58 % (Sari, Roesdiyanto, dan Ismoyowati, 

2013). Menurut Amaludin (2013) rata-rata berat dan 

persentase dada didalam penelitiannya sebesar 180,08 gram 

dan 23,01%. Lestari (2011) menunjukkan hasil berat dan 

persentase dada yang lebih tinggi yaitu sebesar 260,22 g 

dan 31,88 % pada itik Alabio janan umur 10 minggu. Hasil 

penelitian Sudiyono (2007) menunjukkan rata-rata berat 

paha itik lokal jantan sebesar 25,49 %. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan 

September 2014 sampai dengan November 2014. Analisis 

laboratorium dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Lokasi penelitian dilakukan dikandang milik 

bapak Moekaddas di Desa Karangmelok Kecamatan 

Tamanan Kabupaten Bondowoso. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 DOD itik Mojosari jantan berumur 1 hari sebanyak 

144 ekor. Pakan itik yang dicampur sendiri dari beberapa 

bahan pakan antara lain: jagung kuning, pollard, bungkil 

kedelai, tepung ikan lokal, minyak kelapa, kapur. Choline 

chloride 60 %, dengan ciri-ciri berbentuk serbuk warna 

cokelat muda dengan harga Rp 250.000 per 25 kg dan 

didapat dari bapak Sugriwo dengan alamat Kecamatan 

Sengkaling-Malang. 

 

3.2.1 Bahan yang digunakan 

 Uji proksimat tepung ikan yang dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 
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3.2.2 Alat yang digunakan  

 Kandang sebanyak 24 plot, berukuran panjang x 

lebar x tinggi berturut-turut: 100 cm x 100 cm x 45 cm. 

Tempat pakan dan air minum. Lampu sebagai penerangan 

dan pemanas. Thermometer dan pengukur kelembaban. 

Alat-alat pembersih kandang. Alat tulis dan kalkulator. 

Timbangan analitik digital. 

 

3.3 Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan, setiap 

ulangan dari tiap perlakuan menggunakan 6 ekor itik 

Mojosari jantan, sehingga total seluruhnya 144 ekor itik 

Mojosari jantan. 

 Dalam penelitian ini, perlakuan pakan yang akan diteliti 

adalah : 

    P0 : Pakan Basal tanpa penambahan choline chloride 

    P1 : Pakan Basal + 0,1 % choline chloride 

   P2 : Pakan Basal + 0,2 % choline chloride 

   P3 : Pakan Basal + 0,3 % choline chloride 
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Kandungan nutrisi masing-masing bahan pakan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi bahan pakan 

 

 Komposisi bahan pakan untuk pakan basal dan 

pakan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi masing-masing bahan pakan dan kan 

kandungan nutrisi pakan 

 

 

Bahan pakan 
Kandungan nutrisi 

ME PK Ca P Metionin Lisin 

Jagung kuning 3300 8,6 0,02 0,1 0,18 0,2 

Pollard 1300 15 0,14 0,32 0 0,3 

Bungkil kedelai 2300 42 0,29 0,65 0,2 2,9 

Minyak kelapa 8600 0 0 0 0,29 0 

Tepung  ikan 
lokal 

2458 51 3,8 2,8 1,5 5 

Kalsium 0 0 25 0 0 0 

Bahan Pakan (%) 

Jagung Kuning 57,5 

Pollard 10,0 

Bungkil Kedelai 17,0 

Minyak Kelapa 2,0 

Tepung Ikan Lokal 11,5 

Kalsium 2,0 

Total  100 
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*hasil perhitungan 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian 

adalah ukuran 100 cm
2
/plot, sebanyak 24 plot. 

Sebelum digunakan, kandang dan semua peralatan 

yang akan digunakan di fumigasi dengan 

menggunakan larutan Kalium Permanganat yang 

dicampur dengan Formalin. 

2.  Penempatan Itik 

Penempatan itik Mojosari jantan kedalam 

kandang dilakukan secara acak yaitu dengan cara 

mengundinya terlebih dahulu. 

Adapun denah susunan perlakuan di lapang adalah 

sebagai berikut: 

P3U4 P1U6 P3U5 P3U3 

P1U4 P3U6 P1U3 P2U1 

P0U6 P0U3 P2U2 P2U5 

P1U1 P2U6 P0U1 P2U3 

P0U4 P2U4 P0U2 P1U2 

P0U5 P1U5 P3U2 P3U1 

 

 

                                        Kandungan nutrisi* 

Energi Metabolis (Kkal/kg)   2873,17 

Protein Kasar (%) 19,45 

Kalsium (%) 1,01 

Fosfor (%) 0,52 

Metionin (%) 0,31 

Lisin (%) 1,21 
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3.  Pencampuran Pakan 

Pakan disusun sesuai dengan perlakuan yang 

akan diteliti. Pencampuran pakan dilakukan satu kali 

seminggu dengan tujuan untuk menjaga kualitas 

pakan. Pakan dan air minum diberikan secara ad 

libitum. 

 

4. Pengambilan data 

Pengambilan data untuk pertambahan bobot 

badan dilakukan setiap satu minggu sekali dan IOFC 

dilakukan pada akhir penelitian yaitu pada minggu ke 

8 atau setelah penelitian selesai. 

 

5. Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan EXCEL untuk dilakukan analisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

6 ulangan. Apabila timbul perbedaan pengaruh yang 

nyata diantara perlakuan maka akan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). Alasan 

menggunakan UJBD dikarenakan ulangan masing-

masing perlakuan sudah melebihi batas minimum 

yaitu 4 kali ulangan. 
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Yijk = μ + άi + ∑ijk 

Keterangan : 

Yijk = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i   

     dan ulangan ke-j 

μ = Nilai rata-rata (mean) harapan 

άi = Pengaruh perlakuan ke-i  

∑ijk = Pengaruh galat perlakuan ke-i dan               

    ulangan ke-j 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang diteliti adalah kualitas 

karkas yang meliputi: 

 

       1. Berat Karkas 

Berat karkas (kg/ekor) merupakan berat hidup 

yang dikurangi dengan bagian kepala, kaki, jeroan, 

darah, dan bulu. 

 

2. Persentase Karkas 

Persentase karkas diperoleh dari perhitungan 

berat karkas dibagi berat hidup yang kemudian 

dikalikan 100 %. 

 

3. Persentase Lemak Abdominal 

Persentase lemak abdominal (%) dapat 

diketahui dari penimbangan lemak yang berada pada 

rongga abdomen dengan membandingkan berat lemak 

abdomen dengan berat hidup yang kemudian dikalikan 

100 % (Rizal, 2006). 
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4. Persentase Dada Dan Persentase Paha 

Persentase dada dan persentase paha dapat 

diketahui dengan cara menimbang masing-masing 

bagian dibagi berat hidup yang kemudian dikalikan 

100 %. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang kami 

gunakan yaitu: 

1. Choline chloride: senyawa asam amino esenssial 

yang dapat menjadi donor gugus metil pengganti 

metionin 

2. Karkas: ternak yang telah dipotong dan dikurangi 

bulu/kulit, kepala, kaki, organ dalam/viseral, 

leher, dan darah 

3. Lemak abdominal: lemak yang berada di sekitar 

rongga perut 


