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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

Tingginya angka mortalitas (kematian) serta 

banyaknya jenis penyakit yang menyerang peternakan 

unggas dan untuk meningkatkan produksi menyebabkan 

peternak menggantungkan pada penggunaan antibiotik 

sintetis meskipun harganya yang relatif mahal. Biaya 

produksi meningkat tajam serta penggunaan antibiotik 

sintetis dapat menimbulkan efek samping yang 

membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi 

yaitu berupa residu antibiotik yang ditinggalkan dalam 

tubuh ternak. Istiana (1998) menyatakan bahwa produk 

ternak yang mengandung residu antibiotika dalam kadar 

yang tinggi mempunyai efek yang membahayakan 

berupa keracunan atau berupa alergi apabila dikonsumsi 

manusia, khususnya bagi yang sensitif terhadap 

antibiotika. Penggunaan antibiotik telah dilarang karena 

kemungkinan hadirnya residu dari antibiotik yang akan 

menjadi racun bagi konsumen dan dapat menciptakan 

mikroorganime yang resisten dalam tubuh manusia 

maupun ternak (terutama bakteri-bakteri patogen seperti 

Salmonella typhi, E. coli dan Clostidium perfrinens) 

sehingga apabila  terjadi infeksi dari penyakit tersebut 

sulit untuk disembuhkan (Daud, 2005). 

Beberapa aditif pakan seperti hormon dan 

antibiotik (antibiotic growth promotor atau AGP) telah 

dilarang penggunaannya, karena terkait dengan isu global 
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peternakan unggas saat ini, yaitu keamanan pangan 

hewani dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya 

bagi konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu 

lingkungan, Adanya dampak negatif dari penggunaan 

AGP (akhadiarto, 2010), maka perlu adanya inovasi baru 

yang dapat menggantikan peranan antibiotik sintetis. 

Aditif pakan alami yang dapat menggantikan peranan 

antibiotik sintetis antara lain fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik. Fitobiotik memiliki peranan untuk 

menstimulasi enzim pencernaan, meningkatkan aktivitas 

mikroba, dan bersifat anti oksidan. Acidifier berfungsi 

untuk mempertahankan pH saluran pencernaan dan 

menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan 

zat makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

serta menekan mikroba patogen dan meningkatkan 

pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Bakteri 

probiotik bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen.  

Kombinasi penambahan fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik sangat tepat untuk diterapkan, karena acidifier 

mampu menciptakan suasana asam dalam usus halus, 

sehingga bakteri non patogen (BAL) mampu beraktivitas 

dengan maksimal. BAL ini akan menghasilkan enzim-

enzim pencernaan, dengan penambahan fitobiotik akan 

lebih memaksimalkan kinerja enzim dengan adanya 

minyak atsiri dalam bawang putih. 

Pemanfaatan acidifier, fitobiotik dan probiotik 

untuk pakan unggas adalah dengan melindungi 

(enkapsulasi) pada daerah mulut sampai gizzard dan 
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melindungi zat aktif pada aditif pakan alami dengan cara 

menggunakan teknologi enkapsulasi. Versic (2000) 

menyatakan bahwa enkapsulasi dapat melindungi flavor 

dan aroma serta dapat meningkatkan kelarutan fitobiotik, 

acidifier dan probiotik dalam proses enkapsulasi. Teknik 

yang umumnya digunakan antara lain spray coating, 

annularjet, spinning disk, spray colling, spray chilling, 

spray drying. Penggunaan aditif pakan alami memiliki 

keuntungan yakni tidak meninggalkan residu pada 

saluran pencernaan karena bersifat antibiotik.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka 

diperoleh rumusan masalah bagaimana efek penggunaan 

aditif pakan alami berupa campuran fitobiotik, acidifier, 

dan probiotik dalam bentuk enkapsulasi maupun non 

enkapsulasi dalam pakan itik pedaging. 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik 

dalam bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi dalam 

pakan komersil terhadap kualitas karkas itik pedaging 

meliputi bobot karkas, kadar kolesterol daging, dan bobot 

organ dalam (gizzard, pankreas, hati, dan empedu). 

1.4. Kegunaan 

Sebagai bahan informasi bagi peternak dan dapat 

mendukung konsep nutrisi dalam peternakan tentang 
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pengaruh tingkat penggunaan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik dalam bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi terhadap kualitas karkas itik pedaging. 

1.5. Kerangka Pikir 

Penambahan aditif pakan berupa acidifier (asam 

laktat dan asam sitrat) dalam pakan mampu menjaga 

keasaman pada saluran pencernaan, sehingga bakteri 

patogen tidak dapat berkembang baik secara maksimal. 

Penambahan probiotik Lactobacillus sp. pada pakan 

dapat meningkatkan kecernaan dan menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella typhi 

dan Escherecia coli. Fitobiotik memiliki kandungan 

senyawa asam linoleat dan asam linolenat yang mampu 

meningkatkan aktivitas enzim amylase dan protease. 

Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan meniran 

dan bawang putih sebagai fitobiotik untuk meningkatkan 

kecernaan itik pedaging. 

Efek positif dari acidifier adalah mengontrol 

keseimbangan bakteri saluran pencernaan, mekanisme 

kecernaan dengan menurunkan pH lambung dan reduksi 

mikroflora. Bakteri probiotik bermanfaat meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh dan mencegah pertumbuhan 

bakteri patogen. Beberapa BAL diklaim sebagai bakteri 

probiotik antara lain Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei, dan 

Bifidobacterium merupakan mikroflora alami saluran 

pencernaan (Usmiati, 2008). 

Eniza (2006) menyatakan bahwa bawang putih 

yang mengadung scordinin dan alisin, dimana scordinin 
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berperan dalam memberikan kekuatan dan pertumbuhan 

tubuh. Alisin dikenal mempunyai daya antibakteri yang 

kuat. Meniran mengandung flavonoid yang dapat 

digunakan untuk menghambat aktivitas bakteri patogen. 

Penambahan bawang putih dalam pakan ayam pedaging 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan, namun memiliki peningkatan pada penampilan 

produksi dan bobot karkas (Onibi et al., 2009).  

Probiotik merupakan salah satu jenis aditif pakan 

yang sangat baik untuk diberikan ke ternak agar 

performan produksi seekor ternak manjadi lebih optimal. 

Hal ini disebabkan probiotik mengandung sejumlah 

mikroorganisme menguntungkan yang dapat 

meningkatkan kecernaan bahan pakan, khususnya bahan 

pakan yang memiliki serat kasar tinggi sehingga 

ketersediaan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh 

ternak menjadi tercukupi. Probiotik bermanfaat dalam 

mengatur lingkungan mikroba pada usus, menghalangi 

mikroorganisme patogen usus dan memperbaiki efisiensi 

pakan dengan melepas enzim-enzim yang membantu 

proses pencernaan makanan. Bacillus sp. merupakan 

salah satu jenis bakteri yang mampu untuk meningkatkan 

daya cerna (Riswandi, 2012). 

Berbagai peranan yang menguntungkan dari 

acidifier dan fitobiotik tersebut, maka dilakukan 

pencampuran untuk diproses menjadi aditif pakan 

pengganti antibiotik. Kombinasi acidifier dan fitobiotik 

akan maksimal digunakan jika dienkapsulasi melalui 
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teknologi enkapsulasi menggunakan Microwave oven 

termodifikasi. Berdasarkan hasil penelitian (Septiana, 

2014) menyatakan bahwa pemberian campuran acidifier 

dan fitobiotik menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar kolesterol kuning telur ayam. Putri (2014) 

Bahwa penambahan sari kunyit (Curcuma domestica 

Val) sebagai fitobiotik dapat meningkatkan persentase 

karkas, menurunkan lemak abdominal dan kadar 

kolesterol daging. Beberapa penelitian yang menyatakan 

tentang kandungan fitobiotik sebagai antibakteri dapat 

dijadikan landasan penelitian ini tentang pengaruh 

pemberian fitobiotik, acidifier, dan probiotik dalam 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi terhadap kualitas 

karkas itik pedaging. Diharapkan penambahan kombinasi 

campuran fitobiotik, acidifier dan probiotik dapat 

menggantikan peran antibiotik sintetis. 

1.6 Hipotesis 

 Pemberian campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik yang diberikan dalam bentuk 

enkapsulasi dapat meningkatkan bobot karkas, 

organ dalam, serta dapat menurunkan kadar 

kolesterol daging dibandingkan tanpa 

enkapsulasi.  

 Pemberian campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dengan level yang semakin tinggi dalam 

pakan komersil, dapat meningkatkan bobot 

karkas, organ dalam, serta dapat menurunkan 

kadar kolesterol daging itik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Fitobiotik 

Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki 

kandungan zat aktif yang dapat dijadikan antibakteri dan 

memiliki fungsi dalam penyembuhan maupun 

pencegahan penyakit. Bawang putih dan meniran 

merupakan salah satu tanaman fitobiotik, meniran 

memiliki senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, 

dan tanin yang terkandung di dalam ekstrak etanol 

meniran memiliki aktivitas sebagai antimikroba. 

Aktivitas anti mikroba dapat diketahui dari kemampuan 

penghambatan pertumbuhan bakteri gram positif, S. 

aureus dan khamir C. albicans. Penghambatan 

pertumbuhan mikroba terjadi karena penghambatan 

sintesis dinding sel, pengubahan permeabilitas membran 

sel atau transpor aktif melalui membran sel, 

penghambatan sintesis protein, dan penghambatan 

sintesis asam nukleat (Mangunwardoyo, 2009). 

Umbi bawang putih mengandung zat-zat yang 

bersifat racun bagi serangga hama, antara lain minyak 

atsiri, alinase, germanium, sativin, sulfid, sinistrin, 

selenium, scordinin, nikotinik, dan saponin. Dialil sulfida 

yang terkandung pada bawang putih dapat digolongkan 

sebagai insektisida organik (Hasnah, 2010). Pengaruh 

asam formiat dan ekstrak fitobiotik dari campuran 

oregano, kayu manis, lada dan minyak esensial dari 
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ekstrak tumbuhan hidroalkaholik sage, thyme, dan daun 

rosemary memberikan pengaruh yang lebih baik 

dibandingkan kontrol terhadap konversi pakan, tinggi 

villi, luas villi, kecernaan bahan kering dan protein 

(Garcia et al., 2007). Kandungan zat makanan pada 

bawang putih dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan dalam 100 g bawang 

    putih. 

Nama Komponen Satuan (g) 

Kadar Air 63 

Protein 6 

Karbohidrat 29 

Serat 0,8 

Kalsium 30 

Besi 1,3 

Thiamine 0,25 

Riboflavin 0,08 

Nicotinamide 0,3 

Asam Askorbat 20 

Sumber : Hastuti, (2008) 

Meniran memiliki aktivitas immunomodulator. 

Immunomodulator berperan membuat sistem imun lebih 

aktif dalam menjalankan fungsinya, menguatkan sistem 

imun tubuh (immunomodulator) atau menekan reaksi 

sistem imun yang berlebihan (imunosuppressant). 

Penambahan bawang putih dalam pakan ayam pedaging 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan, tetapi memberikan kecenderungan penampilan 
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produksi dan bobot karkas yang lebih baik (Onibi et al., 

2009). Puyuh yang diberi suplementasi tepung bawang 

putih 1% memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

perbaikan konsumsi pakan, efisiensi pakan, produksi 

telur, dan perbaikan indeks albumin telur, indeks kulit 

telur dan haugh unit dan terjadi penurunan konsentrasi 

kolesterol kuning telur sampai penggunaan 4% 

(Canogullari et al., 2010). Kandungan zat makanan pada 

meniran dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil identifikasi kimia ekstrak etanol herba 

     meniran. 

Golongan Senyawa Hasil 

Alkaloid + 

Flavonoid + 

Saponin + 

Tanin + 

Antrakuinon - 

Steroid - 

Glikosida - 

Sumber : Mangunwardoyo (2009) 

2.2. Acidifier 

Acidifier merupakan asam organik yang 

bermanfaat dalam preservasi dan memproteksi pakan dari 

perusakan oleh mikrobial dan fungi namun juga 

berdampak langsung terhadap mekanisme perbaikan 

kecernaan pakan pada ternak. Efek positif dari acidifier 

adalah mengontrol keseimbangan bakteri saluran 

pencernaan, mekanisme kerja yang berjalan diantaranya 

adalah perbaikan kecernaan dengan penurunan pH 
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lambung dan reduksi mikroflora dan bakteri gram negatif 

(Sukemi, 2014). Natsir (2008) menambahkan bahwa 

salah satu acidifier yang dapat dimanfaatkan untuk aditif 

pakan adalah asam sitrat dan asam laktat. 

Acidifier dapat memodifikasi pH baik pada pakan 

maupun pada saluran pencernaan hewan dan sintesis 

protein dari berbagai mikroorganisme usus. Selain itu, 

acidifier telah disarankan bahwa penurunan pH dari asam 

organik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi (Behrouz 

et al., 2012). 

Behrouz et al. (2012) menyatakan bahwa 

penambahan asam sitrat, asam asetat, atau asam laktat 

dalam pakan dapat meningkatkan bobot badan ayam 

pedaging. Pemberian asam organik tunggal menunjukkan 

peningkatan penampilan pertumbuhan ayam pedaging 

(Skinner et al., 1991). Untuk asam formiat telah 

disimpulkan bahwa dengan pemberian pada tingkat lebih 

rendah dari 0,5% dalam bentuk cair dapat meningkatkan 

penampilan ayam pedaging (Luckstadt et al., 2004).  

2.3. Probiotik 

Probiotik adalah agen mikroba hidup yang 

mampu memberikan keuntungan bagi inang dengan 

memodifikasi komunitas mikroba atau berasosiasi 

dengan inang, memperbaiki nilai nutrisi dan pemanfaatan 

pakan, meningkatkan respon inang terhadap penyakit, 

dan memperbaiki kualitas lingkungan. Bakteri probiotik 

bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan 

mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Beberapa BAL 

diklaim sebagai bakteri probiotik antara lain 
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Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus casei, dan Bifidobacterium merupakan 

mikroflora alami saluran pencernaan (Usmiati, 2008). 

Widanarni (2012) menyatakan bahwa aplikasi probiotik 

dapat meningkatkan nilai nutrisi pakan dan laju 

penyerapan zat makanan sehingga memungkinkan untuk 

mencapai pertumbuhan yang maksimum. 

Mountzouris et al. (2010) menyatakan bahwa 

pada pakan yang mengandung probiotik dapat 

meningkatkan bobot badan ayam pedaging secara 

signifikan. Zhang et al. (2012) menyatakan bahwa 

probiotik dapat dan berhasil digunakan sebagai alat 

nutrisi dalam pakan unggas untuk promosi pertumbuhan, 

modulasi mikroflora usus dan penghambatan bakteri 

patogen, immunomodulasi dan meningkatkan kualitas 

daging unggas. Kemampuan Lactobacillus acidophilus 

untuk tumbuh dalam sistem pencernaan dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen enterik dan memperbaiki 

keseimbangan mikroflora dalam sistem pencernaan 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan 

tubuh (Mariana, 2012). 

Probiotik Bacillus sp. yang ditambahkan ke dalam 

pakan dapat digunakan dalam memperbaiki konversi 

pakan dan meningkatkan pertumbuhan. Kadar optimum 

probiotik dalam pakan untuk menghasilkan konversi 

pakan dan pertumbuhan yang terbaik adalah 15 ml/kg 

pakan (Jusadi, 2004). 

2.4. Enkapsulasi 
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Enkapsulasi adalah proses fisik dimana bahan 

aktif atau bahan inti dikemas dalam bahan sekunder 

berupa lapisan film tipis yang disebut enkapsulan. Bahan 

aktif dalam tanaman obat mempunyai sifat mudah 

menguap dan mudah terkontaminasi mikroba sehingga 

diperlukan penanganan pasca panen meliputi pengubahan 

bentuk dan pengolahan (Paramita, 2010). Penggunaan 

bioteknologi enkapsulasi dapat melindungi aroma dan 

flavor, meningkatkan kelarutan dan melindungi senyawa 

kimia dari kontaminasi oksigen (Ulfah, 2006). 

Radiasi gelombang mikro, selain memberikan 

energi secara langsung kepada reaktan. Dan perpindahan 

panas lebih efektif dibandingkan dengan pemanas 

konvensional. Transesterifikasi dengan radiasi 

microwave dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih 

singkat (Zare et al., 2013). 

Wandrey et al. (2010) bahan enkapsulan yang 

biasa dipakai adalah Carboxymethyl cellulose, Ethyl 

methylcellulose, Gum Arabic, Gellan gum, Gum karaya, 

Gum tragacanth, Hydroxyethyl cellulose, Hydroxypropyl 

cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, Locust bean 

gum, Methylcellulose, Mesquite gum, 

Polyvinylpyrrolidine dan Soluble soybean 

polysaccharide. 

Fitobiotik dalam bentuk tepung bersifat 

higroskopis mengakibatkan bahan aktif dalam bahan 

pakan mudah rusak. Hal ini dapat diminimalisir dengan 

penambahan Butylated Hidroxytoluene (BHT) akan tetapi 

tepung fitobiotik belum bisa dimanfaatkan oleh ternak 
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secara optimal karena dikhawatirkan dapat rusak dalam 

perjalanannya masuk kedalam saluran pencernaan 

sehingga diperlukan enkapsulasi (Lestariningsih, 2012). 

Sukemi (2012) melaporkan bahwa fitobiotik 

enkapsulasi mempunyai kecernaan protein dalam bentuk 

enkapsulasi mencapai 82,16 % sedangkan kecernaan 

protein dalam bentuk tepung 78,48 %. Kecernaan yang 

tinggi tersebut diduga karena zat aktif dalam fitobiotik 

bentuk enkapsulasi lebih efektif dalam menekan 

kehidupan  mikroba  patogen sehingga lebih optimal 

dalam penyerapan zat makanan.  

Gauthier (2002) menyatakan bahwa penambahan 

asam organik yang dienkapsulasi dapat meningkatkan 

bobot badan ayam pedaging jantan dari 2,364 kg menjadi 

2,384 kg dan dapat menurunkan konversi pakan dari 

1,614 menjadi 1,572. Penambahan asam laktat 

terenkapsulasi secara sangat nyata meningkatkan 

penampilan produksi menurunkan pH usus, 

meningkatkan panjang villi serta menurunkan populasi 

bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Salmonella 

sp. Asam laktat bentuk enkapsulasi lebih baik dalam 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging, serta 

menurunkan pH usus, dan meningkatkan panjang vili 

dibandingkan bentuk cair (Natsir et al., 2010). 

2.5. Itik Pedaging 

Ternak itik merupakan ternak unggas penghasil 

telur yang cukup potensial disamping ayam. Kelebihan 

itik adalah lebih tahan dibandingkan dengan ayam ras 
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sehingga dalam pemeliharaannya mudah dan tidak 

banyak beresiko. 

 

Rose (1997) menggambarkan taksonomi itik 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Anseriformes  

Family  : Anatidae 

Genus  : Anas, Carina, Anser 

Spesies : Anas platyrhynchos 

Itik lokal yang ada di Indonesia merupakan 

keturunan dari itik Indian Runner yang terkenal dengan 

produksi telurnya yang tinggi. Ciri khas dari itik Indian 

Runner adalah postur tubuhnya yang hampir tegak dan 

bila dilihat dari arah depan terlihat seperti botol anggur, 

paruh dan kakinya berwarna hitam. Selain itu itik Indian 

Runner dijuluki pelari (runner) karena mampu berjalan 

dan berlari cukup jauh.  

Menurut Buwono (2007) menyatakan bahwa satu 

hal yang menjadi syarat utama pakan menjadi pakan 

ideal adalah pakan tersebut disukai dan dikonsumsi oleh 

ternak itik, dalam pengertian semakin senang ternak itik 

terhadap pakan yang diberikan maka akan semakin 

banyak pakan yang dikonsumsinya. Dari pendapat 

tersebut diharapkan jumlah nutrisi yang dikonsumsi 

seekor unggas akan mampu meningkatkan bobot daging 

yang dihasilkan. Sebagian pakar peternakan menyatakan 
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bahwa secara umum produktivitas ternak salah satunya 

dipengaruhi pakan. Faktor pakan meliputi kandungan zat 

makanan yang terkandung dalam pakan, cara dan metode 

pemberian pakan. Ternak itik itu sendiri memegang 

peranan penting untuk memperoleh produksi yang tinggi, 

dimana pakan yang dikonsumsi tersebut apakah mampu 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Buwono, 2007). 

Informasi kebutuhan nutrisi untuk itik pedaging di 

Indonesia belum tersedia karena itik pedaging juga belum 

umum diternakkan (Ketaren, 2001). Kebutuhan nutrisi 

itik petelur dan itik pedaging hampir sama kecuali 

kebutuhan protein lebih tinggi untuk itik Pekin. Itik 

Serati, yang dikelompokkan sebagai itik pedaging, 

membutuhkan protein lebih rendah dibandingkan dengan 

kebutuhan protein untuk itik petelur maupun itik peking 

(Ketaren, 2002). 

Itik Raja merupakan itik hasil persilangan antara 

itik Mojosari dan itik Alabio. Dinamakan itik Raja karena 

itik ini mempunyai keunggulan pertumbuhan yang lebih 

cepat dari pada itik lainnya, dagingnya lebih tebal, dan 

aromanya tidak terlalu amis. Keunggulan lain dari itik 

raja ialah tahan terhadap penyakit dan lebih tahan stress, 

baik akibat perubahan cuaca maupun adanya suara-suara 

yang bising. Dengan keunggulannya tersebut, itik Raja 

layak dijadikan bibit pilihan bagi peternak yang akan 

berbisnis dalam itik pedaging. Putri (2014) menyatakan 

bahwa Itik Hibrida merupakan persilangan antara itik 

Campbell betina dengan itik Peking jantan umur 2 
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minggu. Berikut merupakan kebutuhan nutrisi itik peking 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kebutuhan zat makanan itik peking pada 

berbagai    umur 

Zat Makanan 
Starter 

(0-2 minggu) 

Grower 

(2-7 minggu) 
Bibit 

Protein Kasar (%) 22 16 15 

Energi Metabolis 

(kkal /kg) 

 

2900 

 

3000 

 

2900 

Metionin (%) 0,40 0,30 0,27 

Lisin (%) 0,90 0,65 0,60 

Ca (%) 0,65 0,60 2,75 

P (%) 0,40 0,30 - 

Sumber : NRC (1994) 

2.6. Kualitas Karkas 

Karkas unggas adalah bagian dari ternak unggas 

yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan 

benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong 

kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, 

lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia (Permentan, 

2009). Perbedaan bobot karkas pada itik Mojosari 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya bobot 

hidup, perlemakan, jenis kelamin, umur, aktivitas, jumlah 

dan kualitas pakan (Tambunan, 2007). Biyatmoko (2009) 

menyebutkan bahwa bobot karkas itik serati dengan 

bobot badan 1210 g memiliki persentase karkas 53,43 %. 

Persentase bobot karkas itik lokal dengan umur 8 minggu 

51,25 % dari bobot hidup (Sumiati dkk, 2005). Hasil 

Penelitian Sudiyono dan Purwatri (2007) menyatakan 
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bahwa rataan persentase karkas itik lokal jantan dengan 

penambahan enzim didalam pakan adalah 52,93-54,78 %. 

Untuk mendapatkan bobot karkas yang tinggi 

dapat dilakukan dengan memberikan pakan dengan 

imbangan yang baik antara protein, vitamin, mineral dan 

dengan pemberian pakan yang berenergi tinggi (Scott et 

al., 1982). Menurut Widodo (2002) pengaruh pemberian 

vitamin C dalam air minum pada broiler sebelum 

dipotong menghasilkan karkas yang tidak mudah 

mengalami penyusutan sehingga kualitas karkas terjaga. 

Selain itu vitamin C juga dapat mencegah katabolisme 

protein yang dilakukan oleh steroid sehingga penurunan 

katabolisme protein, timbangan karkas menjadi lebih 

baik pada ayam yang diberi vitamin C sebelum dipotong. 

Armisaputri (2013) menyatakan bahwa itik Lokal 

dan itik Manila mempunyai produksi karkas yang 

berbeda karena keduanya memiliki tipe yang berbeda. 

Itik Manila (Cairina moschata) mempunyai tipe 

pedaging yang dikembangbiakkan terutama untuk 

menghasilkan daging, sedangkan itik lokal kebanyakan 

merupakan tipe petelur yaitu ternak unggas lokal yang 

memiliki produksi telur yang baik untuk betina, tetapi 

juga dapat dikembangkan sebagai penghasil daging untuk 

itik lokal jantan dan betina afkir. Sjofjan (2003) 

menyatakan bahwa bakteri non patogen menghasilkan 

enzim yang dapat mencerna serat kasar, protein dan 

lemak serta dapat mendetoksifikasi racun. Hal ini sangat 

membantu proses pencernaan pakan pada ternak, 

sehingga pakan yang terkonsumsi dapat dimanfaatkan 
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secara optimal untuk pertumbuhan. Pemberian campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik enkapsulasi dapat 

meningkatkan bobot karkas. 

2.7. Kolesterol 

Kolesterol merupakan salah satu hasil 

metabolisme lemak dalam tubuh, berfungsi sebagai 

pembentuk hormon, vitamin D dan jaringan tubuh yang 

rusak, beredar melalui darah serta sebagian kembali ke 

hati untuk di ubah menjadi asam-asam empedu dan 

garam-garamnya (Yulianti, dkk 2013). Menurut Sitepoe 

(1992) kolesterol merupakan lemak yang penting namun 

jika terlalu berlebihan dalam darah dapat membahayakan 

kesehatan bila ditinjau dari sudut kimiawi kolesterol 

termasuk dalam golongan lipid (lemak). Kolesterol dalam 

tubuh juga mempunyai fungsi yang penting diantaranya: 

pembentukan hormon testosteron pada pria dan hormon 

estrogen pada wanita, pembentukan vitamin D, dan 

sebagai sumber energi (Graha, 2010). Biasanya, 

kolesterol berasal dari semua bahan makanan asal 

hewani, daging, telur, susu, hasil perikanan, jaringan 

otak, jaringan saraf (Sitepoe, 1992; Graha, 2010).  

Daging itik merupakan salah satu komoditi 

unggulan karena mengandung nutrisi seperti protein, 

lemak dan zat makanan lain yang tinggi dibanding ayam. 

Kandungan protein, lemak dan energi daging itik adalah 

21,4%; 8,2%, dan 159 Kkal sedangkan pada ayam adalah 

20,6%; 4,8% dan 126 Kkal (Srigandono, 1997). 

Kandungan kolesterol pada daging itik menurut hasil 

penelitian Sukada dkk. (2006) yaitu pada pakan kontrol 
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diperoleh total kolesterol pada daging itik 79.03 mg/100 

g daging. Kolesterol dalam daging dapat diturunkan 

dengan cara meningkatkan serat kasar karena dapat 

diekskresikan lemak, asam empedu, dan kolesterol dari 

tubuh itik (Sukada, 2006).  

Menurut analisis Sobri dkk. (2006) daging itik 

Mojosari jantan mengandung ± 109,44 mg/100 g, dan 

hasil ini diperkuat dengan analisis IOM (2002) bahwa 

total lemak dan konsumsi karbohidrat dalam 

hubungannya dengan adanya perubahan pada konsentrasi 

lemak pada darah, dan parameter yang berkenaan dengan 

metabolisme hormon insulin dan glukosa darah. Terdapat 

hubungan yang erat antara metabolisme karbohidrat dan 

lemak terhadap sistem perlemakan tubuh, hal ini 

dibuktikan ayam mempunyai kandungan lemak dan 

kolesterol sama dengan daging sapi terutama ayam yang 

diberi pakan biji-bijian atau butir-butiran yang 

mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. 

Pemberian pakan butiran menunjukkan kadar lemak 

daging yang meningkat sebagai akibat dari kelebihan 

gula darah yang dikonversi dalam bentuk lemak yang 

berpengaruh pada peningkatan lemak dan kolesterol yang 

dideposisikan ke dalam daging dan jaringan di bawah 

kulit pada unggas. Meningkatnya konsumsi serat 

menyebabkan laju aliran pakan meningkat dan sebagai 

akibatnya kolesterol di dalam pakan akan keluar melalui 

gerakan usus, sedangkan garam empedu akan diserap 

kembali ke dalam darah untuk diedarkan kembali sebagai 

kolesterol (Suhendra, l992). 
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Meningkatnya konsumsi serat menyebabkan laju 

aliran pakan meningkat dan sebagai akibatnya kolesterol 

di dalam pakan akan keluar melalui gerakan usus, 

sedangkan garam empedu akan diserap kembali ke dalam 

darah untuk diedarkan kembali sebagai kolesterol 

(Suhendra, l992). Pendapat ini didukung oleh Linder 

(l985) bahwa fraksi serat kasar yang lain, yaitu pektin 

ternyata dapat mengikat asam empedu dan kolesterol, 

sehingga meningkatnya ekskresi asam empedu dan 

kolesterol dalam feses. Disamping itu, adanya 

kemampuan dari fraksi serat kasar selulosa yang mampu 

mengikat kolesterol di dalam saluran pencernaan sebesar 

empat kali bobot molekul dari selulosa itu sendiri (Anon., 

l996 dalam Bidura et al., l996). Menurut Linder (l992), 

penurunan kolesterol daging tersebut disebabkan karena 

serat kasar mengikat kolesterol secara langsung, juga 

mengikat asam empedu intraluminal dan menghambat 

sirkulasi enterohepatic asam empedu. Dilaporkan juga 

bahwa aksi utama yang menyebabkan penurunan 

penyerapan kolesterol pada pakan berserat tinggi adalah 

sebagai akibat meningkatnya ekskresi lemak, asam 

empedu, dan kolesterol dari tubuh itik. 

Bawang putih sebagai fitobiotik mengandung 

senyawa aktif berupa minyak atsiri, oleoresin dan 

gingerol merupakan senyawa aktif yang mampu 

menurunkan kolesterol (Witranti, 2013). Minyak atsiri 

pada bawang putih mempunyai sifat kolagoga yaitu dapat 

meningkatkan produksi dan sekresi empedu sehingga 

dapat membantu dalam proses pemecahan lemak dan 
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sintesis kolesterol berkurang, karena semakin banyak 

empedu yang disekresi, maka kolesterol yang digunakan 

dalam produksi empedu semakin banyak. Hasil dari 

produksi empedu akan disekresi dan digunakan dalam 

metabolisme lemak, produk akhir dari metabolisme 

lemak berupa asam empedu, garam-garam empedu dan 

kolesterol. Asam empedu dan garam-garam empedu akan 

direabsorpsi, sedangkan kolesterol yang terbentuk 10%-

nya akan terbuang bersama eksreta, dengan demikian 

kadar kolesterol akan menurun (Muchtadi, 1993). 

2.8. Organ Dalam 

Organ pencernaan yang meliputi hati, pankreas 

dan empedu mempunyai hubungan dengan saluran 

pencernaan dengan adanya suatu duktus yang berfungsi 

sebagai saluran untuk mengekskresikan material dari 

organ acetori ke saluran pencernaan yang berguna untuk 

kelancaran proses pencernaan. Membesarnya ukuran 

gizzard dengan adanya serat yang tinggi karena organ 

tersebut lebih dipacu untuk lebih banyak bekerja secara 

fisiologis dalam memproses pencernaan serat, baik secara 

mekanik maupun enzimatis. Selain itu disebabkan juga 

karena sifat bulky dari ransum berserat tinggi (Randa, 

2002). Akhadiarto (2010) menambahkan bahwa 

persentase  bobot  hati  ayam  broiler umur  lima minggu  

yang  diperoleh  pada  penelitian berkisar  antara  2,25-

2,65%, Rataan  persentase  bobot  jantung  ayam  broiler 

umur  lima minggu  yang  diperoleh  pada  penelitian 

berkisar  antara  0,42-0,62%, Rataan persentase bobot 
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rempela ayam broiler umur lima minggu yang diperoleh 

dalam penelitian berkisar  antara  1,96-2,03%. 

Bobot hati pada kisaran normal yaitu 2 sampai 

2,5% dari bobot badan (Erwan dan Resmi, 2003). 

Bintang (1996) menambahkan bahwa persentase bobot 

gizzard berkisar antara 4,55 sampai 4,98% dari bobot 

badan. Dayusma (2004) menyatakan bahwa empedu pada 

unggas yang diberi ransum basal adalah 0,11% dari bobot 

hidup unggas tersebut. Wahju (1997) menyatakan bahwa 

pH yang tidak optimal, tidak dapat membantu sekresi 

empedu dan bobot empedu masih relatif sama. Cairan 

yang dihasilkan empedu lemak, kolesterol yang ada di 

dalamnya tidak dapat terdeposit lama di dalam empedu 

dan empedu akan memiliki bobot yang kecil. 

Ismail (2013) menyatakan bahwa rataan bobot 

pancreas adalah 3,310 g. Ditambahkan Sturkie (1976) 

bahwa bobot pancreas berkisar antara 2,5 sampai 4 g. 

Pearce (2005) menyatakan bahwa dengan meningkatnya 

sekresi enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh 

pancreas dapat menyebabkan bobot pancreas meningkat. 

Meskipun aktivitas enzim pencernaan pada umumnya 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

genetik, komposisi ransum, dan feed intake (Nitsan et al., 

1991). Ressang (1984) menyatakan bahwa bobot organ 

dalam sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh jenis, 

umur, besar, dan aktivitas ternak. Erwan dan Resmi 

(2013) menyatakan bahwa bobot hati pada kisaran 

normal yaitu 2 sampai 2,5% dari bobot badan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, dan pengujian in vivo 

dilaksanakan di kandang milik bapak Tito yang berlokasi 

di Jl. Hasanudin, Dsn. Rejoso, Ds. Ploso, Kec. Junrejo-

Batu-Malang. Penelitian ini dilakukan mulai 29 

September 2014 sampai 6 November 2014. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Itik Pedaging 

Penelitian ini menggunakan 128 

ekor itik pedaging strain hybrida umur 14 

hari tanpa seleksi jantan dan betina, yang 

ditempatkan pada kandang sistem plot. 

Bobot badan rata-rata umur 14 hari adalah 

310,28±29,47 g/ekor dengan koefisien 

keragaman 9,5%, data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 1. 

3.2.2. Kandang 

Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kandang plot 
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sebanyak 32 plot. Setiap kandang dengan 

ukuran 100 x 75 x 45 cm
3
 dan dilengkapi 

seperangkat tempat pakan dan minum. 

Peralatan lain yang digunakan adalah 

lampu penerang alat pembersih kandang. 

 

3.2.3. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi piring keramik, 

vacuum, microwave oven termodifikasi, 

oven 40
o
C, juicer, tatah, baskom, plastik 

klip, mixer, sendok, timbangan, 

penyaring. Bahan yang digunakan 

meliputi whey, gom arab, asam sitrat, 

asam laktat, bawang putih, meniran, skim 

milk, probiotik. 

3.2.4. Pakan 

Bahan pakan yang digunakan 

sebagai pakan basal dalam penelitian ini 

adalah konsentrat, jagung, dan bekatul. 

Aditif pakan yang digunakan adalah 

Fitobiotik (bawang putih dan meniran), 

acidifier (asam laktat dan asam sitrat), dan 

probiotik (Lactobacillus sp., Bacillus sp.). 

Persentase penggunaan campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik tersaji 

pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Persentase penggunaan campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik pada berbagai level 

Bentuk Level Aditif Pakan  Penggunaan (%) 

Non Enkapsulasi 

(B1) 

L0   - 

L1 

Fitobiotik Bawang Putih 0,12 

 Meniran 0,04 

Acidifier Asam Sitrat + Air 0,02 + 0,7 

 Asam Laktat + Air 0,02 + 0,7 

Probiotik  0,16 

L2 

Fitobiotik Bawang Putih 0,25 

 Meniran 0,09 

Acidifier Asam Sitrat + Air 0,03 + 0,13 

 Asam Laktat + Air 0,03 + 0,13 

Probiotik  0,34 

L3 

Fitobiotik Bawang Putih 0,38 

 Meniran 0,12 

Acidifier Asam Sitrat + Air 0,05 + 0,2 

 Asam Laktat + Air 0,05 + 0,2 

Probiotik  0,5 
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Enkapsulasi  

(B2) 

L0   - 

L1 
Fitobiotik+Acidifier  0,33 

Probiotik  0,17 

L2 
Fitobiotik+Acidifier  0,67 

Probiotik  0,33 

L3 Fitobiotik+Acidifier  1 

 Probiotik  0,5 
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Prosedur pembuatan probiotik 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi 

tersaji pada Lampiran 2, dan prosedur 

pembuatan fitobiotik dan acidifier bentuk 

enkapsulasi tersaji pada Lampiran 3. 

Prosedur pembuatan tepung bawang putih 

tanpa enkapsulasi tersaji pada Lampiran 4. 

Itik umur 0-14 hari diberi pakan BR 1. 

Hasil perhitungan bakteri probiotik yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil TPC bakteri probiotik 

Nama Populasi Mikroba 

(CFU/ml/g) 

Probiotik cair  2,8 x 10
7
 

Probiotik tepung  2,6 x 10
8
 

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium Penyakit, Jurusan 

Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode 

percobaan in vivo menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang dengan 2 faktor, yaitu 

perlakuan bentuk enkapsulasi dan tanpa enkapsulasi dan 

4 level tersarang pada bentuk dengan 4 ulangan. Total 

perlakuan sebanyak 8 dengan 4 ulangan, dan setiap 

ulangan digunakan 4 ekor itik pedaging. Pakan yang 

digunakan adalah pakan yang ditambah aditif pakan 

sesuai level pemberian. Pakan dan air minum diberikan 

secara ad libitum. 



 
 

28 
 

B1L0 = Pakan basal + aditif pakan non enkapsulasi 0%. 

B1L1 = Pakan basal + aditif pakan non enkapsulasi 0,5%. 

B1L2 = Pakan basal + aditif pakan non enkapsulasi 1%. 

B1L3 = Pakan basal + aditif pakan non enkapsulasi 1,5%. 

B2L0 = Pakan basal + aditif pakan terenkapsulasi 0%. 

B2L1 = Pakan basal + aditif pakan terenkapsulasi 0,5%. 

B2L2 = Pakan basal + aditif pakan terenkapsulasi 1%. 

B2L3 = Pakan basal + aditif pakan terenkapsulasi 1,5%. 

Komposisi bahan pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Susunan pakan basal dan kandungan zat 

makanan pakan basal 

Bahan Pakan Persentase (%) 

KBR (**) 40 

Jagung 50 

Dedak 10 

Total 100 

Kandungan Zat Makanan Pakan Basal (*) 

Bahan Kering (%) 

Protein Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Abu (%) 

Gross Energy (Kkal/kg) 

91,96 

21,44 

6,05 

2,83 

6,51 

3504 

Keterangan : (*) Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan 

      Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

      Universitas Brawijaya, Malang 
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 (**) Konsentrat Broiler produsen 

Comfeed,  dengan kandungan zat 

makanan  berdasarkan label : PK 

40%, LK 4%,  SK 7%, ME 2800 Kkal, Ca 

3%, dan P  1,06%, dengan komposisi : 

SBM,  MBM, CGM, CPO, Premix, 

Vitamin,  Asam Amino Esensial, dan 

Mineral  Esensial. 

3.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah dari skripsi ini adalah :  

1. Fitobiotik adalah tanaman herbal yang 

terdiri dari bawang putih dan meniran. 

2. Acidifier adalah asam organik yang terdiri 

dari asam sitrat dan asam laktat. 

3. Probiotik adalah mikroorganisme hidup 

yang menguntungkan bagi inangnya (non-

patogen), Lactobacillus sp. Bifidobacterium 

sp. 

4. Pakan komersil adalah susunan bahan pakan 

yang terdiri dari konsentrat, jagung, dan 

bekatul. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Bobot karkas : Data bobot karkas diperoleh 

dengan cara menimbang bobot karkas dengan 

timbangan digital. Penimbangan dilakukan 

pada akhir penelitian pada umur 35 hari. 

Bobot karkas dihitung dengan menimbang 
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tubuh itik yang telah dipotong pada umur 35 

hari dikurangi bobot darah, bulu, kepala, kaki 

dan organ dalam/visceral (Suparyanto, 2003).  

2) Bobot gizzard : penimbangan bobot gizzard 

menggunakan timbangan digital (Ismail, 

2013). Bobot gizzard dihitung dengan rumus 

:  

              (          )  
              ( )

            ( )      
 

3) Bobot empedu : penimbangan bobot empedu 

menggunakan timbangan digital (Ismail, 

2013). Bobot empedu dapat dihitung dengan 

rumus : 

             (          )  
             ( )

            ( )      
 

4) Bobot pankreas : penimbangan bobot 

pankreas menggunakan timbangan digital 

(Ismail, 2013). Bobot pankreas dapat dihitung 

dengan cara :  

               (          )  
               ( )

            ( )      
 

5) Bobot hati : penimbangan bobot hati 

menggunakan timbangan digital (Ismail, 

2013). Bobot hati dapat dihitung 

menggunakan cara : 

           (          )  
           ( )

            ( )      
 

6) Kadar kolesterol daging : analisis kimia 

dengan mengambil daging itik bagian dada 

100 g bobot basah pada masing-masing 

ulangan (unit percobaan). Analisis kolesterol 
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dengan menggunakan metode Lieberman-

Burchad. Larutan sterol dalam kloroform 

direaksikan dengan asam asetat anhidrat sulfat 

pekat. Dalam uji ini, dihasilkan warna dari 

hijau kebiruan sampai warna hijau, tergantung 

kadar kolesterol sampel. Larutan yang 

dihasilkan tertera pada spektrofotometer 

untuk mendapatkan densitas optik (DO). Hasil 

tersebut kemudian dibandingkan dengan DO 

dari larutan standar, sehingga dapat dihitung 

besarnya kadar kolesterol sampel (Wijaya 

dkk., 2013). 

3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan 

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

tersarang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis ragam (ANOVA), apabila terdapat perbedaan 

pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Sjofjan, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Perlakuan Bentuk Enkapsulasi Dan 

Non Enkapsulasi 

Data hasil penelitian tentang pengaruh pemberian 

campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk 

enkapsulasi dan non enkapsulasi dalam pakan komersil 

terhadap kualitas karkas itik pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan pengaruh penggunaan campuran 

 fitobiotik, acidifier, dan probiotik dalam 

 bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi. 

Variabel 

Bentuk 

Non 

Enkapsulasi 
Enkapsulasi 

Karkas (g/ekor) 916,28±41,53 945,78±19,76 

Gizzard (g/100 g BB) 3,97±0,57 3,88±0,18 

Empedu (g/100 g BB) 0,123±0,008 0,127±0,014 

Pankreas (g/100 g BB) 0,085±0,009 0,079±0,003 

Hati (g/100 g BB) 2,78±0,27 2,83±0,11 

Kolesterol (mg/100 g) 191,98±5,25 188,91±4,44 

4.1.1. Bobot Karkas 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan bobot 

karkas perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan 
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bentuk tanpa enkapsulasi sebesar 916,28 g/ekor, dan 

rataan bobot karkas perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk enkapsulasi sebesar 945,78 g/ekor. 

Hasil analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi yang diberikan dalam pakan komersil 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data 

selengkapnya tersaji pada Lampiran 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi aditif pakan 

bentuk enkapsulasi maupun non enkapsulasi tidak 

memberikan perbedaan terhadap bobot karkas itik. Pakan 

komersil yang digunakan terdapat antibiotik sintetis, 

sehingga perlakuan bentuk enkapsulasi maupun non 

enkapsulasi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

dan dapat juga disebabkan karena kandungan zat 

makanan perlakuan bentuk adalah sama sehingga tidak 

mempengaruhi bobot karkas. Secara statistik perlakuan 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, namun secara angka 

perlakuan bentuk enkapsulasi menunjukkan rata-rata 

bobot karkas yang paling tinggi yaitu 945,78 g/ekor. 

Gauthier (2002) menyatakan bahwa penambahan asam 

organik yang dienkapsulasi dapat meningkatkan bobot 

badan ayam pedaging jantan dari 2,364 kg menjadi 2,384 

kg. Hasil penelitian Sukemi (2014) melaporkan bahwa 

penambahan kombinasi acidifier dan fitobiotik bentuk 

enkapsulasi dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan kecernaan protein, dimana protein sangat 

dibutuhkan untuk perbaikan sel yang telah rusak dan 



 
 

35 
 

regenerasi sel. Martony (2006) menyatakan bahwa fungsi 

protein adalah sebagai zat pembangun, pengganti sel-sel 

yang mati, dan juga sebagai sumber energi. Natsir (2008) 

menambahkan bahwa peningkatan daya cerna protein 

yang lebih baik pada asam laktat terenkapsulasi 

dikarenakan asam laktat bentuk enkapsulasi baru akan 

terdegradasi pada usus halus sehingga dapat menurunkan 

pH pada saluran pencernaan. Suasana asam yang tercipta 

di daerah usus halus karena adanya penambahan asam 

laktat dapat menguntungkan bagi perkembangan bakteri 

non patogen sehingga dapat meningkatkan pencernaan 

zat-zat makanan. Bakteri non patogen menghasilkan 

enzim yang dapat mencerna serat kasar, protein dan 

lemak serta dapat mendetoksifikasi racun. Hal ini 

disebabkan karena dengan perlakuan penambahan 

kombinasi aditif pakan enkapsulasi mampu melindungi 

senyawa aktif maupun mikroorganisme yang ada dalam 

kombinasi aditif pakan, sehingga senyawa aktif dan 

mikroorganisme tersebut tidak terdegradasi dalam 

saluran pencernaan sebelum usus halus. Natsir (2014) 

melaporkan bahwa penambahan asam organik bentuk 

cair dalam pakan sebelum mencapai usus halus sudah 

tercampur dengan bahan pakan yang lain dan di daerah 

mulut sudah terjadi reaksi mekanik yang kemudian 

dilanjutkan pada daerah gizzard dan proventrikulus yang 

sudah terjadi reaksi enzimatis sehingga akan mengurangi 

kerja dari asam organik tersebut.  

4.1.2. Bobot Gizzard 
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Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan bobot 

gizzard perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan 

bentuk non enkapsulasi sebesar 3,97 g/100 g BB, dan 

rataan bobot gizzard perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk enkapsulasi sebesar 3,88 g/100 g BB. 

Hasil analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi aditif 

pakan yang diberikan dalam pakan komersil memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 6. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perlakuan kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi 

maupun non enkapsulasi memberikan pengaruh yang 

sama terhadap bobot gizzard. Pakan komersil yang 

digunakan terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan 

bentuk enkapsulasi maupun non enkapsulasi 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dan dapat juga 

disebabkan karena kandungan zat makanan perlakuan 

bentuk adalah sama sehingga tidak mempengaruhi bobot 

gizzard. Secara statistik perlakuan bentuk enkapsulasi 

dan non enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang 

nyata, namun secara angka perlakuan bentuk non 

enkapsulasi menunjukkan rata-rata bobot gizzard yang 

paling tinggi yaitu 3,97 g/100 g BB. Hal ini disebabkan 

karena perlakuan aditif pakan bentuk non enkapsulasi 

sudah terdegradasi pada gizzard, sehingga bakteri 

probiotik dapat membantu proses pencernaan pada 

gizzard, yang menyebabkan kinerja gizzard akan 

meningkat. Akhadiarto (2010) menyatakan bahwa besar 

kecilnya gizzard dipengaruhi oleh aktivitasnya, apabila 
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ayam dibiasakan diberi pakan yang sudah digiling maka 

gizzard akan lisut. Hasil penelitian Purba (2014) 

menunjukkan bahwa rata-rata bobot gizzard itik umur 12 

minggu adalah 3,14 g/100 g BB. Sindu (2010) 

menambahkan bahwa ayam pedaging yang diberi aditif 

pakan berupa probiotik dalam pakan ayam pedaging 

umur 5 minggu diperoleh rata-rata bobot gizzard 1,99 

g/100 g BB. Proses penyerapan pada masing-masing 

bentuk perlakuan sama, sehingga tidak meningkatkan 

bobot gizzard secara signifikan. Rata-rata bobot gizzard 

terbaik ditunjukkan pada perlakuan kombinasi aditif 

pakan tanpa enkapsulasi. Gizzard merupakan saluran 

pencernaan unggas yang berfungsi untuk menggiling dan 

menghancurkan pakan dengan bantuan beberapa enzim. 

Purba (2014) melaporkan bahwa fungsi ampela (gizzard) 

pada ternak unggas adalah untuk menggiling dan 

menghancurkan makanan (proses mekanis) dengan 

bantuan enzim, misalnya enzim lipase yang terdapat di 

dalamnya sebelum makanan tersebut masuk ke dalam 

usus. Hal ini disebabkan perlakuan penambahan 

kombinasi aditif pakan tanpa enkapsulasi dapat langsung 

bercampur dengan pakan didalam gizzard, dalam 

fitobiotik terdapat senyawa aktif seperti minyak atsiri 

yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja enzim-

enzim, sehingga gizzard dapat berfungsi secara 

maksimal. 

4.1.3. Bobot Empedu 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan bobot 

empedu perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan 
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bentuk non enkapsulasi sebesar 0,123 g/100 g BB, dan 

rataan bobot gizzard perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk enkapsulasi sebesar 0,127 g/100 g 

BB. Hasil analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi aditif 

pakan yang diberikan dalam pakan komersil memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 7. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi 

maupun non enkapsulasi memberikan pengaruh yang 

sama terhadap bobot empedu. Pakan komersil yang 

digunakan terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan 

bentuk enkapsulasi maupun non enkapsulasi 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dan dapat juga 

disebabkan karena kandungan zat makanan perlakuan 

bentuk adalah sama sehingga tidak mempengaruhi bobot. 

Secara statistik perlakuan bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

namun secara angka perlakuan bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot empedu yang paling tinggi 

yaitu 0,127 g/100 g BB. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan enkapsulasi pada aditif pakan mampu 

menciptakan pH yang optimal pada usus halus, sehingga 

dapat membantu kinerja empedu dan bobot empedu dapat 

meningkat. Natsir (2008) melaporkan bahwa bentuk 

perlakuan kombinasi asam organik non enkapsulasi dan 

terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

terhadap pH. Hasil penelitian Natsir (2006) melaporkan 

bahwa penggunaan kombinasi asam sitrat dan asam laktat 
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cair dan terenkapsulasi dalam pakan ayam pedaging 

diperoleh rata-rata bobot empedu 0,05 g/100 g BB untuk 

bentuk aditif pakan cair, dan 0,06 g/100 g BB untuk 

aditif pakan terenkapsulasi.  

 

4.1.4. Bobot Pankreas 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan bobot 

pankreas perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan 

bentuk non enkapsulasi sebesar 0,085 g/100 g BB, dan 

rataan bobot gizzard perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk enkapsulasi sebesar 0,079 g/100 g 

BB. Hasil analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi aditif 

pakan yang diberikan dalam pakan komersil memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 8. Pakan komersil yang digunakan 

terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan bentuk 

enkapsulasi maupun non enkapsulasi menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata dan dapat juga disebabkan 

karena kandungan zat makanan perlakuan bentuk adalah 

sama sehingga tidak mempengaruhi bobot pankreas. 

Secara statistik perlakuan bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

namun secara angka perlakuan bentuk non enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot pankreas yang paling tinggi 

yaitu 0,85 g/100 g BB. Perlakuan pemberian aditif pakan 

bentuk non enkapsulasi mampu meningkatkan kinerja 

pankreas, dimana kinerja enzim-enzim yang disekresikan 

oleh pankreas meningkat dengan adanya senyawa aktif 
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yang ada pada aditif pakan salah satunya adalah minyak 

atsiri. Hal ini diduga perlakuan kombinasi aditif pakan 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi memberikan 

pengaruh yang sama terhadap proses sekresi enzim, 

sedangkan enzim-enzim yang disekresikan oleh pankreas 

berguna untuk membantu mencerna pakan, sehingga 

bobot pankreas ditentukan oleh besarnya enzim-enzim 

yang disekresikan pankreas. Hasil penelitian Natsir 

(2006) melaporkan bahwa penggunaan kombinasi asam 

sitrat dan asam laktat cair terenkapsulasi dalam pakan 

ayam pedaging diperoleh rata-rata bobot pankreas 0,20 

g/100 g BB untuk bntuk aditif pakan cair, dan 0,18 g/100 

g BB untuk aditif pakan terenkapsulasi. Hasil penelitian 

lain menunjukkan bahwa penambahan tepung kunyit dan 

sambiloto dalam pakan ayam pedaging umur 6 minggu 

diperoleh rata-rata bobot pankreas 3,31 g/bobot hidup 

(Edy, 2013). Pearce (2005) menambahkan bahwa dengan 

meningkatnya sekresi enzim-enzim yang dikeluarkan 

oleh pankreas dapat menyebabkan bobot pankreas 

meningkat.  

4.1.5. Bobot Hati 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan bobot 

empedu perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan 

bentuk non enkapsulasi sebesar 2,78 g/100 g BB, dan 

rataan bobot gizzard perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk enkapsulasi sebesar 2,83 g/100 g BB. 

Hasil analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi aditif 

pakan yang diberikan dalam pakan komersil memberikan 
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pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 9. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perlakuan kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi memberikan pengaruh yang sama 

terhadap bobot hati. Pakan komersil yang digunakan 

terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan bentuk 

enkapsulasi maupun non enkapsulasi menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata dan dapat juga disebabkan 

karena kandungan zat makanan perlakuan bentuk adalah 

sama sehingga tidak mempengaruhi bobot hati. Secara 

statistik perlakuan bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

namun secara angka perlakuan bentuk non enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot hati yang paling tinggi yaitu 

2,83 g/100 g BB. Hasil penelitian Natsir (2006) 

melaporkan bahwa penggunaan kombinasi asam sitrat 

dan asam laktat cair dan terenkapsulasi dalam pakan 

ayam pedaging diperoleh rata-rata bobot hati 2,40 g/100 

g BB untuk bntuk aditif pakan cair, dan 2,36 g/100 g BB 

untuk aditif pakan terenkapsulasi. Sindu (2010) 

menambahkan bahwa ayam pedaging yang diberi aditif 

pakan berupa probiotik dalam pakan ayam pedaging 

umur 5 minggu diperoleh rata-rata bobot hati 2,49 g/100 

g bobot hidup. Penyerapan zat makanan menjadi salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi bobot hati. Natsir 

(2008) menyatakan bahwa bobot hati dipengaruhi oleh 

besarnya jumlah penyerapan zat makanan, bentuk 

perlakuan kombinasi asam organik tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap pH dan pertumbuhan 
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mikroorganisme serta penyerapan zat makanan sehingga 

fungsi kerja hati tidak meningkat secara signifikan. 

4.1.6. Kadar Kolesterol Daging 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh rataan kadar 

kolesterol daging perlakuan penambahan kombinasi 

aditif pakan bentuk non enkapsulasi sebesar 191,98 

mg/100 g daging, dan rataan kadar kolesterol daging 

perlakuan penambahan kombinasi aditif pakan bentuk 

enkapsulasi sebesar 188,91 mg/100 g daging. Hasil 

analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi aditif pakan 

yang diberikan dalam pakan komersil memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05), data selengkapnya 

tersaji pada Lampiran 10. Pakan komersil yang 

digunakan terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan 

bentuk enkapsulasi maupun non enkapsulasi 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap kadar 

kolesterol daging itik dan dapat juga disebabkan karena 

kandungan zat makanan perlakuan bentuk adalah sama 

sehingga tidak mempengaruhi kadar kolesterol daging 

itik. Secara statistik perlakuan bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

namun secara angka perlakuan bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata kadar kolesterol daging yang 

paling rendah yaitu 188,91 mg/100 g daging. Hal ini 

disebabkan karena perlakuan bentuk enkapsulasi dapat 

membawa asam organik lebih banyak masuk kedalam 

usus halus sehingga terjadi keseimbangan mikroflora 

usus dengan pengontrolan pH. Senyawa aktif yang 
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terkandung dalam fitobiotik bentuk enkapsulasi dapat 

terdegradasi dalam usus halus sehingga saluran 

pencernaan dapat bekerja dengan optimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi aditif pakan 

bentuk enkapsulasi maupun non enkapsulasi tidak 

memberikan perbedaan terhadap kadar kolesterol daging 

itik. Hasil penelitian Septiana (2014) melaporkan bahwa 

penambahan campuran acidifier dan fitobiotik alami 

dalam bentuk enkapsulasi dapat menurunkan kadar 

kolesterol kuning telur ayam petelur umur 57 minggu, 

rata-rata kadar kolesterol kuning telur 213,07 mg/100 g 

daging itik. Rata-rata perlakuan kombinasi aditif pakan 

bentuk enkapsulasi menunjukkan kadar kolesterol daging 

yang paling rendah, dimana perlakuan kombinasi aditif 

pakan bentuk enkapsulasi mampu meningkatkan sekresi 

cairan empedu melalui peningkatan kinerja enzim-enzim. 

Allicin yang merupakan salah satu komponen kaya sulfur 

diduga berperan dalam penurunan kolesterol. Allicin 

mengikat gugus SH group (bagian fungsional) dari Ko-A 

dan menurunkan nicotinamide adenine denocleoted 

hidrogenase (NADH) dan nicotinamide adenin 

denocleoted phosphate hidrogenase (NADPH) yang 

dibutuhkan dalam proses pembentukan kolesterol di hati 

(Sunarto dan Pikir 1995). Sintesis kolesterol di hati 

berkurang, demikian juga kolesterol yang ditransfer ke 

daging melalui pembuluh darah akan berkurang. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Level Tersarang Pada 

Bentuk 



 
 

44 
 

Data hasil penelitian tentang pengaruh pemberian 

campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik yang 

diberikan dalam berbagai level pada pakan komersil 

terhadap kualitas karkas itik pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan pengaruh level penggunaan campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi. 

Perla-

kuan 

Variabel 

Karkas 

(g/ekor) 

Gizzard 

(g/ 100 

g BB) 

Empedu 

(g/100 g 

BB) 

Pan-

kreas 

(g/100 

g BB) 

Hati 

(g/100 

g BB) 

Kolesterol 

(mg/100 g) 

B1 

L0 854,62±5

2,83 

4,08±0,

37 

0,12±0,02 0,09±0,

01 

2,40±0,

16 

198,80±0,

95c 

L1 932,46±6

0,85 

3,78±0,

81 

0,12±0,03 0,08±0,

01 

2,76±0,

44 

193,42±3,

96b 

L2 932,75±6

4,63 

3,31±0,

17 

0,13±0,03 0,09±0,

003 

2,99±0,

50 

187,88±0,

78a 

L3 945,27±5

9,34 

4,68±0,

64 

0,12±0,01 0,08±0,

01 

2,97±0,

39 

187,81±0,

81a 

B2 

L0 920,05±2

1,69 

3,77±0,

35 

0,11±0,02 0,08±0,

01 

2,80±0,

33 

195,55±0,

34b 

L1 968,21±8

7,32 

3,69±0,

60 

0,12±0,03 0,08±0,

02 

2,71±1,

04 

186,14±0,

81a 

L2 947,74±2

4,88 

4,08±0,

60 

0,13±0,04 0,08±0,

01 

2,86±0,

25 

186,98±0,

10a 

L3 947,12±5

4,18 

3,98±0,

69 

0,15±0,03 0,08±0,

01 

2,97±0,

26 

186,97±0,

09a 

Keterangan : B1 : campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik non 

enkapsulasi; B2 : campuran fitobiotik, acidifier, dan 
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probiotik enkapsulasi; L0 : konsentrasi pemberian 0%; L1 : 

konsentrasi pemberian 0,5%; L2 : konsentrasi pemberian 

1%; L3 : konsentrasi pemberian 1,5%. Superskrip yang 

berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.2.1. Bobot Karkas 

Berdasarkan Tabel 8 rataan bobot karkas 

menggunakan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik non enkapsulasi pada L0 (854,62), L1 (932,46), 

L2 (932,75), dan L3 (945,27) g/ekor. Campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik enkapsulasi pada L0 

(920,05), L1 (943,21), L2 (947,74), dan L3 (947,12) 

g/ekor. Tabel 8 menunjukkan rataan bobot karkas 

berkisar antara 854,62 sampai 947,74 g/ekor.  

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik pada berbagai level berpengaruh 

tidak nyata terhadap bobot karkas (P>0,05). Pakan 

komersil yang digunakan terdapat antibiotik sintetis, 

sehingga perlakuan level tersarang pada bentuk 

enkapsulasi dan non enkapsulasi menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap bobot karkas dan dapat juga 

disebabkan karena kandungan zat makanan perlakuan 

level tersarang pada bentuk adalah sama sehingga tidak 

mempengaruhi bobot karkas. Secara statistik perlakuan 

level tersarang pada bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

namun secara angka perlakuan level 0,5% tersarang 

bentuk enkapsulasi menunjukkan rata-rata bobot karkas 
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yang paling tinggi yaitu 968,21 g/ekor. Pengaruh level 

tersarang pada bentuk non enkapsulasi menunjukkan 

bahwa semakin tinggi level pemberian aditif pakan, rata-

rata bobot karkas semakin meningkat. Hasil penelitian 

Natsir (2007) melaporkan bahwa pemberian asam 

organik dengan level 0,8% bentuk tanpa enkapsulasi 

mampu meningkatkan bobot karkas. Penambahan 

campuran aditif pakan berupa fitobiootik, acidifier, dan 

probiotik juga diduga menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya bobot karkas, dimana bakteri non patogen 

(probiotik) membantu proses penyerapan zat makanan 

dalam usus halus. Sjofjan (2003) menyatakan bahwa 

bakteri non patogen menghasilkan enzim yang dapat 

mencerna serat kasar, protein dan lemak serta dapat 

mendetoksifikasi racun. Hal ini sangat membantu proses 

pencernaan pakan pada ternak, sehingga pakan yang 

terkonsumsi dapat dicerna secara optimal untuk 

pertumbuhan. Pengaruh level tersarang pada bentuk 

enkapsulasi menunjukkan bahwa kombinasi campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik cenderung memberikan 

peningkatan bobot karkas pada level 0,5%. Natsir (2007) 

melaporkan bahwa bentuk enkapsulasi pada berbagai 

level yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pH usus, tetapi memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap populasi mikroba patogen dan non 

patogen. Penelitian ini melaporkan bahwa level 

kombinasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan bobot karkas. Hal ini diduga level 

yang digunakan kurang tinggi atau proses enkapsulasi 
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yang kurang sempurna sehingga proses degradasi aditif 

pakan sudah terjadi sebelum aditif pakan sampai diusus 

halus.  

4.2.2. Bobot Gizzard 

Berdasarkan Tabel 8 rataan bobot gizzard 

menggunakan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik non enkapsulasi pada L0 (4,08), L1 (3,78), L2 

(3,31), dan L3 (4,68) g/100 g BB. Campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik enkapsulasi pada L0 (3,77), L1 

(3,69), L2 (4,08), dan L3 (3,98 g/100 g BB) g/100 g BB. 

Rataan bobot gizzard B1 dan B2 per 100 g bobot badan 

berurut-urut adalah 3,97 dan 3,88 g.  

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik pada berbagai level memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot gizzard 

(P>0,05). Pakan komersil yang digunakan terdapat 

antibiotik sintetis, sehingga perlakuan level tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap bobot 

gizzard dan dapat juga disebabkan karena kandungan zat 

makanan perlakuan level tersarang pada bentuk adalah 

sama sehingga tidak mempengaruhi bobot gizzard. 

Secara statistik perlakuan level tersarang pada bentuk 

enkapsulasi dan non enkapsulasi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata, namun secara angka perlakuan 

level 1,5% tersarang bentuk tanpa enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot gizzard yang paling tinggi 

yaitu 4,68 g/100 g BB. Faktor yang dapat mempengaruhi 
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bobot gizzard adalah bentuk pakan (mash, crumble, 

pellet, butiran), pemberian pakan dalam bentuk butiran 

dapat meningkatkan kerja gizzard, dimana fungsi gizzard 

adalah menggiling dan memecah partikel pakan menjadi 

ukuran lebih kecil (Tuli, 2014). Pengaruh level tersarang 

pada bentuk enkapsulasi menunjukkan bahwa kombinasi 

campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik cenderung 

memberikan peningkatan bobot gizzard pada level 1,5%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian aditif pakan 

pada berbagai level tidak berpengaruh terhadap bobot 

gizzard, karena gizzard merupakan tempat pencernaan 

makanan secara mekanik, apabila kinerja gizzard 

meningkat maka bobot gizzard juga akan meningkat. 

Akoso (1993) menyatakan bahwa besar kecilnya gizzard 

dipengaruhi oleh aktivitasnya, apabila ayam dibiasakan 

dibiasakan diberi pakan yang sudah digiling maka 

gizzard akan lisut. 

4.2.3. Bobot Empedu 

Berdasarkan Tabel 8 rataan bobot empedu 

menggunakan kombinasi aditif pakan bentuk non 

enkapsulasi pada L0 (0,117), L1 (0,124), L2 (0,134), dan 

L3 (0,119) g/100 g BB. Kombinasi aditif pakan bentuk 

enkapsulasi pada L0 (0,115), L1 (0,119), L2 (0,126), dan 

L3 (0,146) g/100 g BB. Data bobot empedu sesuai 

dengan hasil penelitian Dayusma (2004) bahwa empedu 

pada unggas yang diberi ransum basal adalah 0,11% dari 

bobot hidup unggas tersebut. 

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan kombinasi aditif pakan 
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pada berbagai level berpengaruh tidak nyata terhadap 

bobot pankreas (P>0,05). Hal ini diduga bahwa 

penambahan kombinasi aditif pakan dengan level 0,5% 

sampai 1,5% belum menciptakan pH yang optimal, 

sehingga tidak membantu sekresi empedu dan bobot 

empedu masih relatif sama. Cairan yang dihasilkan 

empedu adalah garam empedu, lemak, kolesterol yang 

ada di dalamnya tidak dapat terdeposit lama di dalam 

empedu dan empedu akan memiliki bobot yang kecil 

(Wahju, 1997). Sesuai dengan fungsinya, empedu 

merupakan alat eksresi kolesterol yang disekresikan ke 

hati dengan bantuan asam-asam empedu yang 

dikeluarkan oleh hati (Ressang, 1984). Pakan komersil 

yang digunakan terdapat antibiotik sintetis, sehingga 

perlakuan level tersarang pada bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap bobot empedu dan dapat juga disebabkan 

karena kandungan zat makanan perlakuan level tersarang 

pada bentuk adalah sama sehingga tidak mempengaruhi 

bobot empedu. Secara statistik perlakuan level tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, namun secara angka 

perlakuan level 1,5% tersarang bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot empedu yang paling tinggi 

yaitu 0,15 g/100 g BB. Pengaruh level tersarang pada 

bentuk non enkapsulasi cenderung memberikan 

peningkatan bobot empedu pada level 1%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa beberapa level perlakuan bentuk 

tanpa enkapsulasi perlu konsentrasi yang lebih tinggi 
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untuk mempengaruhi kondisi pH. Natsir (2008) 

menyatakan bahwa penambahan asam organik dalam 

bentuk cair membutuhkan level yang tinggi untuk 

mendapatkan hasil yang positif. Pengaruh level tersarang 

pada bentuk enkapsulasi menunjukkan bahwa kombinasi 

aditif pakan pada level 1,5% diperoleh rataan bobot 

empedu paling tinggi. Natsir (2007) menyatakan bahwa 

penambahan kombinasi asam organik terenkapsulasi 

mampu mempengaruhi kondisi pH sehingga 

pertumbuhan mikroorganisme non patogen akan 

meningkat dan proses pencernaan akan berjalan secara 

maksimal.  

4.2.4. Bobot Pankreas 

Berdasarkan Tabel 8 rataan bobot pankreas 

menggunakan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik non enkapsulasi pada L0 (0,094), L1 (0,076), 

L2 (0,092), dan L3 (0,077) g/100 g BB. Campuran 

fitobiotik, acidifier, dan probiotik enkapsulasi pada L0 

(0,080), L1 (0,079), L2 (0,076), dan L3 (0,082) g/100 g 

BB. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Ismail (2013) 

bahwa rataan bobot pankreas adalah 3,310 g. Ditambah 

dengan Sturkie (1976) bahwa bobot pankreas berkisar 

antara 2,5 sampai 4 g. 

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan kombinasi aditif pakan 

pada berbagai level berpengaruh tidak nyata terhadap 

bobot pankreas (P>0,05). Pakan komersil yang 

digunakan terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan 

level tersarang pada bentuk enkapsulasi dan non 
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enkapsulasi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap bobot pankreas dan dapat juga disebabkan 

karena kandungan zat makanan perlakuan level tersarang 

pada bentuk adalah sama sehingga tidak mempengaruhi 

bobot pankreas. Secara statistik perlakuan level tersarang 

pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, namun secara angka 

perlakuan level 0% tersarang bentuk non enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot pankreas yang paling tinggi 

yaitu 0,094 g/100 g BB. Pengaruh level tersarang pada 

bentuk non enkapsulasi cenderung memberikan 

peningkatan bobot pankreas pada perlakuan kontrol. Hal 

ini dipengaruhi oleh seberapa banyak enzim-enzim 

pencernaan yang disekresikan oleh pankreas. Natsir 

(2006) menyatakan bahwa kerja pankreas dipengaruhi 

oleh jumlah zat makanan yang masuk dalam usus halus. 

Beberapa level yang diberikan belum optimal untuk 

meningkatkan penyerapan zat makanan sehingga tidak 

memberikan pengaruh terhadap kerja pankreas. Pengaruh 

level tersarang pada bentuk enkapsulasi menunjukkan 

bahwa kombinasi aditif pakan pada berbagai level tidak 

memberikan perbedaan bobot pankreas. Namun 

perlakuan level 1,5% tersarang pada bentuk enkapsulasi 

memiliki bobot pankreas paling tinggi, hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi pemberian aditif pakan 

maka sekresi enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan 

oleh pankreas semakin meningkat. Natsir (2006) 

menyatakan bahwa semakin tinggi bobot pankreas 

menunjukkan bahwa semakin banyaknya getah pankreas 
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yang dikeluarkan untuk membantu proses pencernaan. 

Pemberian kombinasi aditif pakan hingga 1,5% masih 

memberikan bobot pankreas yang relatif sama. Enzim-

enzim yang dikeluarkan pankreas digunakan untuk 

mencerna protein, lemak dan karbohidrat. Hal ini 

didukung Pearce (2005) menyatakan bahwa dengan 

meningkatnya sekresi enzim-enzim pencernaan yang 

dihasilkan oleh pankreas dapat menyebabkan bobot 

pankreas meningkat. Meskipun aktivitas enzim 

pencernaan pada umumnya dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain genetik, komposisi ransum, 

dan feed intake (Nitsan et al., 1991). Ressang (1984) 

menyatakan bahwa bobot organ dalam sangat bervariasi 

dan dapat dipengaruhi oleh jenis, umur, besar, dan 

aktivitas ternak. 

4.2.5. Bobot Hati 

Berdasarkan Tabel 8 rataan bobot hati 

menggunakan kombinasi aditif pakan bentuk non 

enkapsulasi pada L0 (2,404), L1 (2,757), L2 (2,992), dan 

L3 (2,973) g/100 g BB. Kombinasi aditif pakan bentuk 

enkapsulasi pada L0 (2,801), L1 (2,710), L2 (2,857), dan 

(L3 2,969) g/100 g BB. Hasil penelitian Ismail (2013) 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kunyit dan 

sambiloto sebesar 1% diperoleh rataan bobot hati ayam 

pedaging umur 6 minggu sebesar 24,815 g bobot karkas. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi 

aditif pakan bentuk non enkapsulasi pada level 1% 

diperoleh rataan bobot hati paling tinggi yaitu 2,992 

g/100 g bobot badan. Erwan dan Resmi (2013) 
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menambahkan bahwa bobot hati pada kisaran normal 

yaitu 2 sampai 2,5% dari bobot badan. 

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan kombinasi aditif pakan 

pada berbagai level berpengaruh tidak nyata terhadap 

bobot hati (P>0,05). Pakan komersil yang digunakan 

terdapat antibiotik sintetis, sehingga perlakuan level 

tersarang pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap bobot 

hati dan dapat juga disebabkan karena kandungan zat 

makanan perlakuan level tersarang pada bentuk adalah 

sama sehingga tidak mempengaruhi bobot hati. Secara 

statistik perlakuan level tersarang pada bentuk 

enkapsulasi dan non enkapsulasi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata, namun secara angka perlakuan 

level 1% tersarang bentuk non enkapsulasi menunjukkan 

rata-rata bobot pankreas yang paling tinggi yaitu 2,992 

g/100 g BB. Pengaruh level tersarang pada bentuk non 

enkapsulasi menunjukkan bahwa kombinasi aditif pakan 

pada berbagai level tidak memberikan perbedaan bobot 

hati. Namun perlakuan level 1% tersarang pada bentuk 

non enkapsulasi memiliki bobot hati paling tinggi, hal ini 

mengindikasikan bahwa pada konsentrasi tersebut 

menyebabkan bobot hati melebihi standar. Hasil 

penelitian Natsir (2006) melaporkan bahwa penambahan 

kombinasi asam laktat dan asam sitrat dengan konsentrasi 

0,4% dalam bentuk non enkapsulasi diperoleh bobot hati 

sebesar 2,81 g/100 g BB. Pengaruh level tersarang pada 

bentuk enkapsulasi menunjukkan bahwa kombinasi aditif 
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pakan pada berbagai level tidak memberikan perbedaan 

terhadap bobot hati. Hal ini diduga karena kondisi pH 

yang tidak maksimal sehingga penyerapan zat makanan 

tidak berlangsung secara optimal yang mengakibatkan 

kinerja hati tidak maksimal. Namun perlakuan level 1,5% 

tersarang pada bentuk enkapsulasi memiliki bobot hati 

paling tinggi, hal ini disebabkan karena kinerja hati yang 

semakin berat dengan semakin tingginya konsentrasi 

penambahan aditif pakan untuk mendetoksifikasi 

senyawa anti nutrisi yang ada dalam aditif pakan. (Erwan 

dan Resmi, 2013) menyatakan bahwa kandungan anti 

nutrisi pada meniran yaitu saponin berguna untuk 

menekan konsumsi pakan menjadi rendah. Ekstrak 

meniran juga mengandung senyawa alkaloid, dalam dosis 

kecil alkaloid memberikan efek farmakologis pada 

hewan. Mangunwardoyo (2009) menyatakan bahwa 

meniran memiliki senyawa golongan alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan tanin yang terkandung di dalam ekstrak 

etanol meniran, yang memiliki aktivitas sebagai 

antimikroba. Aktivitas anti mikroba dapat diketahui dari 

kemampuan penghambatan pertumbuhan bakteri gram 

positif, S. aureus dan khamir C. albicans. 

4.2.6. Kadar Kolesterol Daging 

Berdasarkan Tabel 8 rataan kadar kolesterol 

daging itik menggunakan kombinasi aditif pakan bentuk 

non enkapsulasi pada L0 (198,799), L1 (193,421), L2 

(187,884), dan L3 (187,806) mg/100 g daging. 

Kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi pada L0 
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(195,553), L1 (186,143), L2 (186,979), dan L3 (186,974) 

mg/100 g daging.  

Hasil analisis varian (ANOVA), menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan kombinasi aditif pakan 

pada berbagai level berpengaruh sangat nyata (P<0,01). 

Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh level 

pemberian kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik 

tersarang pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi 

memberikan perbedaan terhadap kadar kolesterol daging 

itik. Pengaruh level kombinasi aditif pakan tersarang 

pada bentuk non enkapsulasi menunjukkan bahwa kadar 

kolesterol daging tertinggi terdapat pada perlakuan 

kontrol yakni 198,8 mg/ 100 g daging, dan kadar 

kolesterol daging yang paling rendah ditunjukkan pada 

konsentrasi pemberian kombinasi aditif pakan pada level 

1,5%. Perlakuan level tersarang pada bentuk non 

enkapsulasi memberikan perbedaan kadar kolesterol yang 

sangat nyata karena semakin tinggi konsentrasi 

pemberian kombinasi aditif pakan bentuk non 

enkapsulasi mampu menurunkan kadar kolesterol daging 

itik, sehingga menghasilkan kadar kolesterol daging yang 

berbeda dan dapat menurunkan kadar kolesterol daging 

secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa 

konsentrasi pemberian aditif pakan yang semakin tinggi 

tersarang pada bentuk non enkapsulasi terdapat lebih 

banyak senyawa aktif yang masuk kedalam saluran 

pencernaan itik, dimana bawang putih sebagai fitobiotik 

mengandung senyawa aktif berupa minyak atsiri, 

oleoresin dan gingerol merupakan senyawa aktif yang 
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mampu menurunkan kolesterol (Witranti, 2013). Asetil 

CoA berasal dari perombakan karbohidrat, lemak, 

maupun protein, mekanisme sintesis kolesterol dibagi 

menjadi 5 tahap yaitu (1) Merubah Asetil CoA menjadi 

HMG-CoA; (2) Merubah HMG-CoA menjadi 

Mevalonate; (3) Mevalonat  diubah  menjadi  molekul  

dasar  isoprene,  isopentenyl  pyrophosphate  (IPP)  

bersamaan dengan hilangnya CO2; (4) IPP diubah 

menjadi squalen; (5) Squalen diubah menjadi kolesterol. 

(Wijaya, 2013) Minyak atsiri pada bawang putih 

mempunyai sifat kolagoga yaitu dapat meningkatkan 

produksi dan sekresi cairan empedu sehingga dapat 

membantu dalam proses pemecahan lemak dan sintesis 

kolesterol berkurang, kolesterol merupakan bahan dasar 

dalam sintesis cairan empedu, karena semakin banyak 

cairan empedu yang disekresi, maka kolesterol yang 

digunakan dalam produksi empedu semakin banyak. 

Hasil dari produksi empedu akan disekresi dan digunakan 

dalam metabolisme lemak, produk akhir dari 

metabolisme lemak berupa asam empedu, garam empedu 

dan kolesterol. Asam empedu dan garam empedu akan 

direabsorbpsi, sedangkan kolesterol yang terbentuk 10%-

nya akan terbuang bersama eksreta, dengan demikian 

kadar kolesterol akan menurun (Muchtadi, 1993). Hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan’s menunjukkan bahwa 

pengaruh level tersarang pada bentuk tanpa enkapsulasi 

mampu menurunkan kadar kolesterol daging jika 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pengaruh level 

tersarang pada bentuk enkapsulasi menunjukkan bahwa 
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perlakuan memberikan perbedaan yang sangat nyata. 

Berdasarkan Tabel 8 perlakuan level tersarang pada 

bentuk enkapsulasi didapatkan hasil bahwa pada level 

0,5% menunjukkan kadar kolesterol daging paling 

rendah. Hasil penelitian Septiana (2014) melaporkan 

bahwa penambahan campuran acidifier, dan fitobiotik 

alami dapat menurunkan kadar kolesterol kuning telur 

ayam petelur umur 57 minggu secara sangat nyata pada 

level 0,5% tersarang pada bentuk enkapsulasi. 

Penambahan kombinasi aditif pakan dapat menurunkan 

kadar kolesterol daging itik bagian dada. Tabel 8 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

penambahan kombinasi aditif pakan kadar kolesterol 

daging itik bagian dada dapat menurun secara signifikan. 

Kadar kolesterol daging itik bagian dada lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan daging itik bagian paha, hal ini 

dikarenakan otot paha lebih aktif digunakan untuk 

bergerak dari pada otot bagian dada. Solichedi (2003) 

menyatakan bahwa penggunaan sari jahe merah dapat 

menurunkan kadar kolesterol pada daging paha itik 

hybrida, karena kolesterol daging bagian paha cenderung 

lebih rendah dari pada daging bagian dada, karena otot 

paha lebih aktif digunakan untuk berjalan dari pada otot 

bagian dada, selain itu kulit paha lebih tipis dibandingkan 

kulit dada, sehingga lemak yang terdapat di bawah kulit 

dada cenderung lebih banyak dari pada lemak yang 

terdapat di bawah kulit paha. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dalam bentuk enkapsulasi dan non 

enkapsulasi dalam pakan komersil tidak 

meningkatkan bobot karkas, bobot organ dalam, 

dan tidak menurunkan kadar kolesterol daging itik. 

2. Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik hingga level 1,5% tidak memberikan 

perbedaan terhadap bobot karkas dan bobot organ 

dalam, namun semakin tinggi pemberian aditif 

pakan dapat menurunkan kadar kolesterol daging 

itik. 

5.2. Saran 
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Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik dapat digunakan sebagai aditif pakan pada itik 

pedaging dengan konsentrasi tidak lebih dari 1,5%. Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penambahan 

campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik dalam 

bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi dalam pakan 

komersil terhadap kualitas karkas itik pedaging. 

 


