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ABSTRACT 

 

  This research was intended to investigate effects of 

choline chloride supplementation inlow-methionine feed on 

carcass quality of Mojosari drake. The material used for 

this experiment was 144 male Mojosari drake of 1 day of 

age. The method was using experiment with Completely 

Randomized Design in 4 treatments and 6 replications with 

6 Mojosari drake in each unit. The treatments were control 

feed (P0), control feed + 0,1 % choline chloride in diet 

(P1), control feed + 0,2 % choline chloride in diet (P2), and 

control feed + 0,3 % choline chloride in diet (P3). The 

variables measured were carcass weight, percentage of 

carcass, percentage of abdominal fat, percentage of  breast 

and thigh. Data were subjected to analysis of variance of 

the Completely Randomized Design, if there were 

significant influence would tested by Duncan’s Multiple 

Range Test. The results showed that the treatment did not 

significantly affect percentage of carcass, percentage of 

abdominal fat and percentage of thigh (P>0,05), but 

significantly affected (P<0,01) carcass weight and 

percentage of breast. The utilization 3000 mg/kg choline 
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chloride for drake given low-methionine diet increased 

carcass weight and percentage of breast the best result on 

Mojosari drake’s. 

 

Keywords: Choline chloride, low-methionine diet, carcass 

weight, Mojosari drake. 
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 Salah satu itik petelur lokal yang bisa dimanfaatkan 

sebagai itik pedaging adalah itik Mojosari jantan. Itik 

Mojosari Jantan banyak terdapat di daerah Kabupaten 

Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojosari, akan tetapi 

kurang dimanfaatkan oleh peternak karena ketika sudah 

dewasa tidak menghasilkan telur. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah memanfaatkan Itik Mojosari Jantan 

sebagai itik pedaging. Itik Mojosari jantan bisa tumbuh dan 

menghasilkan daging yang optimal apabila pakan yang 

digunakan telah memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang 

diperlukan oleh tubuh Itik. Kebanyakan pakan yang dibuat 

sendiri oleh peternak mengandung protein dan energi yang 

cukup baik akan tetapi pakan tersebut masih rendah 

metionin. Salah satu bahan pakan ternak yang mengandung 

metionin adalah choline chloride. Pakan yang rendah 

metionin akan menyebabkan kurang maksimalnya 

penampilan produksi ternak itik Mojosari jantan, maka 

perlu diadakan penelitian dalam pakan itik Mojosari jantan. 

Penelitian pakan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah penambahan choline chloride dalam pakan rendah 

metionin terhadap kualitas karkas itik Mojosari jantan. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 

September sampai 23 November 2014 di Desa 

Karangmelok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten 

Bondowoso. Analisis proksimat bahan pakan ternak itik 

Mojosari jantan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Analisis berat karkas, persentase karkas, 

persentase lemak abdominal, persentase dada dan 

persentase paha dilakukan di desa Karangmelok 

Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan choline chloride dalam pakan 

rendah metionin terhadap kualitas karkas itik Mojosari 

jantan, meliputi berat karkas, persentase karkas, persentase 

lemak abdominal, persentase dada dan persentase paha. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

itik Mojosari jantan umur 14 hari  sebanyak 144 ekor. 

Kandang dibagi menjadi 24 sekat berukuran panjang x 

lebar x tinggi berturut-turut adalah 100 cm x 100 cm x 40 

cm, dimana tiap sekat diisi 6 ekor itik Mojosari jantan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Dalam 

penelitian ini, perlakuan pakan yang akan diteliti adalah P0 

= Pakan kontrol tanpa penambahan choline chloride, P1 = 

Pakan kontrol + 0,1 % choline chloride, P2 = Pakan kontrol 

+ 0,2 % choline chloride, P3 = Pakan Kontrol + 0,3 % 

choline chloride. Data hasil penelitian kemudian dianalisa 

menggunakan analisa sidik ragam dan uji Duncan’s. 



x 
 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap berat 

karkas (P<0,01) dan persentase dada (P<0,01), tetapi tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase 

karkas, persentase lemak abdominal dan persentase paha. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan choline 

chloride sebanyak 3000 mg/kg pakan rendah metionin 

dapat meningkatkan berat karkas dan persentase dada itik 

Mojosari jantan. Disarankan melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang penambahan choline chloride dalam pakan 

rendah metionin dengan dosis yang lebih tinggi yaitu diatas 

0,3 % atau 3000 mg/kg pakan. Disarankan melakukan 

penelitian tentang pakan rendah metionin dan 

membandingkan penambahan metionin sintetis dibanding 

dengan choline chloride. 

 


