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ABSTRACT 

 

The research was conducted to know the effect of 

addition of Lactobacillus sp. Probiotic powder as feed additive 

on weight of carcass, percentage deposition of breast meat and 

percentage abdominal fat. The material used were 100 duck 

with average body weight 466,9±40,9 g/bird. The duck will be 

reared until 49-days old. The method used was experiment 

using a Completely Randomized Design (CRD) with five 

treatments and four replication. Feed were used comercial 

concentrate and Lactobacillis sp. Probiotic powder. The 

treatment were consisted of P0= base feed no Probiotic, P1= 

base feed + 0,2% Probiotic, P2= base feed + 0.4% Probiotic, 

P3= base feed + 0,6% Probiotic and P4= base feed +0,8% 

Probiotic. The variables meansured were weight carcass, 

percentage deposition of breast meat and percentage 

abdominal fat. The data were analyzed by ANOVA and 

continued by Duncan’s Multiple Range test (DMRT). The 

result showed that the addition of Lactobacillus sp. Probiotic 

powder as feed additive  in the feed had significant effect 

(P<0.01) on weight carcass, but percentage deposition of 

mailto:yaniambarsari@gmail.com
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breast meat and percentage abdominal fat gave no 

significantly different effect (P>0.05). The conclusion of this 

research are the addition of Lactobacillus sp. probiotic powder 

at level 0.8% in feed gave best result on weight carcass and 

percentage deposition of brest meat but did not  give effect to 

percentage abdominal fat. 

 

 

Keywords: Probiotic, feed additive, quality of carcass, duck 
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Ternak itik merupakan ternak unggas penghasil daging 

yang cukup potensial disamping ayam. Kelebihan ternak itik 

adalah lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam ras 

sehingga pemeliharaannya tidak banyak menanggung resiko. 

Daging itik merupakan sumber protein yang bermutu tinggi, 

karena itu pengembangannya diarahkan kepada produksi 

daging yang banyak dan cepat sehingga mampu memenuhi 

permintaan konsumen. Peningkatan produksi yang juga 

didukung dengan peningkatan kebutuhan protein hewani dapat 

mendorong berkembangnya usaha peternakan itik. Industri 

perunggasan, penghematan biaya pakan merupakan tujuan 

yang harus dicapai agar mendapatkan keuntungan yang 

maksimal, karena sebagian besar (60 – 80%) biaya produksi 

adalah biaya pakan. Penggunaan antibiotik sebagai pemacu 

pertumbuhan (Antibiotic Growth Promotor, AGP) pada 

peternakan mulai berkembang pada tahun 1950-an. AGP  ikut 

terserap dengan nutrien dan tertimbun pada daging, telur atau 

susu, sehingga secara tidak langsung konsumen juga 

mendapatkan antibiotik dalam jumlah yang rendah. 
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Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan itik 

Bapak Tito di Desa Ploso Kecamatan Junrejo Kabupaten 

Malang, selama 35 hari yaitu dari tanggal 16 Oktober 2015 

sampai 21 November 2015. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

bentuk tepung sebagai  aditif pakan terhadap kualitas karkas 

itik pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi tentang persentase pemberian probiotik 

Lactobacillus sp.untuk menghasilkan bobot karkas, pensentase 

disposisi daging dada dan persentase lemak abdominal yang 

baik pada itik pedaging. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 

ekor itik pedaging jenis pedaging umur 15 hari diternakkan 

sampai pada umur 50 hari dengan bobot rata-rata 466,9±40,9 

g/ekor dan nilai KK sebesar 8,78%. Pakan yang digunakan 

berasal dari produksi Bapak Tito. Pakan perlakuan yang 

diberikan yaitu perlakuan P0 = pakan basal tanpa probiotik 

Lactobacillus Sp bentuk tepung, P1 = Pakan basal + 0,2% 

probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung, P2 = Pakan basal + 

0,4% probiotik Lactobacillus Sp. bentuk tepung, P3 = Pakan 

basal + 0,6% probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung,  P4: 

Pakan basal + 0,8% probiotik Lactobacillus Sp. bentuk tepung. 

Cara pengambilan contoh untuk semua perlakuan adalah 

berdasarkan rata-rata bobot badan. Variabel yang diukur 

adalah bobot karkar, persentase disposisi daging dad dan 

persentase lemak abdominal. data yang diperoleh ditabulasi 

dengan program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan 

apabila terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan 

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

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

probiotik Lactobacillus sp. sampai tingkat 0,8% dalam pakan 

memberikan pengaruh masing-masing perlakuan terhadap 

bobot (P<0,01) dan tidak memberikan pengaruh nyata 
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(P>0,05) terhadap persentase disposisi daging dada dan 

persentase lemak abdominal. secara umum bobot hidup  itik 

pedaging pada umur 6 minggu selama penelitian adalah 

1386,5 g/ekor. Rata-rata bobot karkas itik pedaging adalah 

1006,67 g/ekor. Rata-rata persentase disposisi daging dada 

adalah 23,80% dari masing-masing perlakuan berkisar antara 

23,53% sampai 23,91%. Rata-rata persentase lemak 

abdomonal adalah 2,22% dari masing-masing perlakuan 

berkisar antara 2,12% sampai 2,36%. 

 Penambahan probiotik Lactobacillus sp. dalam bentuk 

tepung dalam pakan dapat meningkatkan bobot karkas, tetapi 

tidak dapat meningkatkan persentase disposisi daging dada 

tidak dapat menurunkan persentase lemak abdominal. dari 

hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp sebesar 0,8% dalam pakan 

meningkatan bobot karkas dan persentase disposisi daging 

dada terbaik. Saran yang diberikan penambahan probitik  

Lactobacillus sp. dalam pakan itik pedaging sebesar 0,8%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ternak itik merupakan ternak unggas penghasil daging yang 

cukup potensial disamping ayam. Kelebihan ternak itik adalah 

lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam ras sehingga 

pemeliharaannya tidak banyak menanggung resiko. Daging 

itik merupakan sumber protein yang bermutu tinggi, karena itu 

pengembangannya diarahkan kepada produksi daging yang 

banyak dan cepat sehingga mampu memenuhi permintaan 

konsumen. Peningkatan produksi yang juga didukung dengan 

peningkatan kebutuhan protein hewani dapat mendorong 

berkembangnya usaha peternakan itik. 

Industri perunggasan, penghematan biaya pakan merupakan 

tujuan yang harus dicapai agar mendapatkan keuntungan yang 

maksimal, karena sebagian besar (60 – 80%) biaya produksi 

adalah biaya pakan. Pakan merupakan salah satu kendala yang 

dirasakan sebagai beban oleh para peternak dari sistem 

peternakan intensif (dikandangkan), terutama penyediaan 

bahan pakan yang berkualitas dengan kontinuitas yang 

terjamin. Permasalahan lain yang menjadi dilema di dunia 

peternakan adalah banyaknya ketergantungan pengunaan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik baik yang berasal dari obat 

maupun feed additive pakan yang tidak tepat dapat 

menimbulkan masalah residu 

Penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan 

(Antibiotic Growth Promotor, AGP) pada peternakan mulai 

berkembang pada tahun 1950-an. Produksi antibiotik, saat itu 

sudah mulai efisien sehingga secara ekonomi dapat digunakan 

untuk peternakan. AGP dapat meningkatkan produktivitas 
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ternak, menekan angka kematian, dan memperbaiki efisiensi 

penggunaan pakan. AGP  ikut terserap dengan nutrien dan 

tertimbun pada daging, telur atau susu, sehingga secara tidak 

langsung konsumen juga mendapatkan antibiotik dalam 

jumlah yang rendah (Kupiang,2009). Dampak negatif 

penggunaan AGP, para peneliti menganjurkan untuk melarang 

penggunaan AGP. Di beberapa negara maju, penggunaan AGP 

sudah dilarang. Upaya mencari penggantinya difokuskan pada 

bahan-bahan alami, seperti mikroba maupun hasil 

metabolitnya berupa asam-asam organik. Penggunaan bahan-

bahan alami diharapkan dapat menurunkan atau meniadakan 

dampak negatif tanpa menurunkan kinerja ternak. Kelompok 

mikroorganisme yang menguntungkan ini diberi nama 

probiotik. 

Probiotik merupakan mikro-organisme yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa 

mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen 

probiotik dalam tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu 

dan tidak terjadinya mutasi pada ternak. Sebagai pengganti 

antibiotik nutritionist merekomendasikan peternak 

menggunakan probiotik sebagai bahan aditif. Fungsi zat aditif 

ini tidak jauh berbeda dengan antibiotik yaitu mengatur 

komposisi mikroflora dalam saluran pencernaan. Menurut 

Kupiang (2009) probiotik sebagai mikroba hidup atau 

sporanya yang dapat hidup atau berkembang dalam usus; dan 

dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung dari hasil metabolitnya. Substrat dapat 

mengubah mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga 

mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik. 

Fungsi probiotik adalah membantu proses pencernaan unggas, 

agar lebih memudahkan pencernaan dan meningkatkan 



21 

 

kapasitas daya cerna sehingga diperoleh nutrien yang lebih 

banyak untuk pertumbuhan maupun produksi 

Salah satu contoh probiotik yang dapat digunakan sebagai 

aditif pakan yaitu probiotik Lactobacillus sp. Lactobacillus 

merupakan kelompok bakteri asam laktat, yang memiliki 

karakteristik membentuk asam laktat sebagai produk akhir dari 

metabolisme karbohidrat. Pemberian probiotik Lactobacillus 

sp. dapat membantu dalam mencerna penyerapan zat makanan 

serta menekan mikroba yang tidak menguntungkan (patogen). 

(Suherman, dkk., 2014) 

Probiotik pemberiannya dapat melalui pakan maupun air 

minum. Menurut Trisnasari dkk (2014), menyatakan bahwa 

penggunaan probiotik Lactobacillus sp.menggunakan 

probiotik dalam bentuk tepung karena lebih tahan lama, tidak 

mudah rusak dan mudah dalam penyimpanan. Sedangkan jika 

diberikan dalam bentuk cair, maka penggunaannya tergantung 

pada air minumnya yang apabila air minum yang digunakan 

atau diberikan kotor berakibat pada kesehatan ternak itu 

sendiri. Probiotik bentuk cair mudah terkontaminasi, mudah 

rusak dan tidak tahan terhadap panas. Selain itu, biasanya 

peternak pada air minumnya ditambahkan clorin yang 

berfungsi membunuh bakteri atau mikroba sehingga apabila 

probiotik ditambahkan dalam air minum maka probiotiknya 

akan tidak bekerja. Bentuk tepung dalam pakan dapat 

meningkatkan presentase karkas, berat organ dalam, deposisi 

daging bagian dada, serta menurunkan persentase lemak 

abdominal dan kandungan kolesterol daging pada ayam 

pedaging. Namun hal yang berbeda dikemukakan oleh 

Akhadiarto (2009), bahwa penggunaan probiotik Temban, 

Biolacta, dan Biovet dalam air minum tidak menunjukkan 

pengaruh yang berbeda secara nyata terhadap kinerja ayam 
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pedaging, yaitu konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

dan konversi pakan. Penggunaan probiotik dalam bentuk 

tepung dalam pakan dapat meningkatkan persentase karkas, 

berat organ dalam, desposisi daging bagian dada dan 

menurunkan persentase lemak abdominal 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penambahan probiotik dalam 

bentuk tepung pada pakan terhadap kualitas karkas itik 

pedaging meliputi bobot karkas, persentase disposisi daging 

dada dan persentase lemak abdominal 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Penelitiam ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

level penggunaan probiotik Lactobacillus sp. bentuk tepung 

terhadap kualitas karkas itik pedaging meliputi bobot karkas, 

persentase disposisi daging dada dan persentase lemak 

abdominal. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan  digunakan untuk 

bahan informasi dan kajian ilmiah mengenai pengaruh 

penambahan probiotik dalam pentuk tepung pada pakan 

terhadap kualitas karkas itik pedaging meliputi bobot karkas, 

persentase disposisi daging dada dan persentase lemak 

abdominal. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Usaha peternakan, pakan merupakan biaya tertinggi, dapat 

mencapai 70% atau lebih dari total biaya produksi. Oleh 

karena itu, berbagai penelitian dilakukan untuk meningkatkan 
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efisiensi penggunaan pakan atau mencari bahan baku pakan 

yang lebih murah. Permasalahan yang dihadapi usaha ternak 

itik adalah tidak efisiennya dalam memanfaatkan pakan, 

sehingga biaya produksi menjadi tinggi berkisar 60-80%. 

Daging itik juga mengandung lemak yang cukup tinggi yaitu 

17% (Samudra dan Arif, 2008) 

Probiotik merupakan mikro-organisme yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa 

mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen 

probiotik dalam tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu 

dan tidak terjadinya mutasi pada ternak. Sebagai pengganti 

antibiotik nutritionist merekomendasikan peternak 

menggunakan probiotik sebagai bahan aditif. Fungsi zat aditif 

ini tidak jauh berbeda dengan antibiotik yaitu mengatur 

komposisi mikroflora dalam saluran pencernaan. Probiotik 

merupakan pakan imbuhan berupa mikroorganisme yang dapat 

hidup di saluran pencernaan, bersimbiosis dengan 

mikroorganisme yang ada, bersifat menguntungkan, dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, serta 

menyeimbangkan populasi mikrobia pada saluran pencernaan, 

mengendalikan mikroorganisme patogen pada tubuh inang, 

menstimulasi imunitas inang (Fuller, 1992). 

Pemberian suplemen probiotik (Lactobacillus) memiliki efek 

positif pada berat badan akhir sebesar 14,4 %, meningkatkan 

konsumsi pakan sebesar 7,7% dan mampu memperbaiki 

performan ayam dan produk ternak yang aman dikonsumsi 

(Ignatova, 2009). Arun et al. (2006) menjelaskan bahwa 

dengan pemberian probiotik Lactobacillus sporogenes 

sebanyak 6x108 CFU/g pada 100 mg per kg diet mengurangi 

total kolesterol dan trigliserida secara nyata. Ignatova et al. 

(2009) menyatakan bahwa penambahan probiotik 
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Lactobacillus dan Bifidobacterium sebanyak 2x109 CFU/g 

mengurangi kandungan lemak pada daging ayam. Anastiawan 

(2014), menyebutkan bahwa bakteri asam laktat bisa 

menghasilkan enzim Bile Salt Hydrolase yang bisa 

menurunkan kadar kolesterol dan enzim lipase yang bisa 

menurunkan trigliserida karena kemampuannya dalam 

memutuskan asam lemak rantai panjang menjadi asam lemak 

rantai sedang dan rantai pendek sehingga mudah diserap 

dalam usus. Menurut Santoso et al., (1995) pemberian 

probiotik dapat menurunkan lemak karena probiotik secara 

efektif bisa menurunkan aktivitas acetyl coenzim A 

carboxylase yaitu enzim yang berperan dalam laju sintesis 

asam lemak. Ketersediaan dan deposisi akhir lemak dalam 

kuning telur berasal dari interaksi hormon pada sintesis lemak 

di hati. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol, 

kemudian akan mengalami katabolisme menjadi asetil ko-A 

dimana asetil ko-A akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan 

dimanfaatkan menjadi ATP (Adenosin Tri Phospat). 

Daud (2006) melaporkan dari hasil penelitiannya bahwa kadar 

lemak paha yang diperoleh pada pakan perlakuan yang 

mengandung prebiotik secara terpisah pakan basal + 0.5% 

prebiotik cenderung lebih rendah (2.91 ± 0.24%) dibanding 

dengan pakan perlakuan kontrol pakan basal + 0.01% 

antibiotik sebesar 4.67 ± 1.12% maupun pakan yang 

mengandung probiotik pakan basal + 0.2% probiotik 4.97 ± 

1.52%. Santoso dan Sartini (2001) melaporkan bahwa 

suplementasi daun katuk pada ayam pedaging mampu 

menurunkan akumulasi lemak pada karkas dan hati. 

Penambahan probiotik dan prebiotik maupun kombinasi 

keduanya dalam pakan menghasilkan kadar kolesterol serum 

darah paling rendah ditemukan. Penurunan kadar kolesterol 
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prebiotik ini diduga karena terjadi perubahan mikroflora usus. 

Dalam hal ini proporsi bakteri baik meningkat, dan bakteri 

jahat ditekan jumlahnya, penambahan prebiotik sebagai nutrisi 

untuk bakteri probiotik agar dalam usus berkembang lebih 

pesat. Selanjutnya bakteri probiotik akan menurunkan 

kolesterol darah karena dapat mencegah absorbsi kolesterol 

dari usus. Daud et al. (2006) menyatan bahwa penambahan 

probiotik, prebiotik dan kombinasi keduanya dalam pakan 

berpengaruh nyata terhadap kadar lemak hati ayam pedaging 

umur enam minggu. Kadar lemak hati ayam pedaging paling 

rendah ditemukan pada perlakuan pakan basal + 0,2% 

probiotik + 0,5% prebiotik (6,55 ± 1,35%) berbeda nyata 

dengan perlakuan pakan basal + 0,01% antibiotik, namun tidak 

berbeda dengan perlakuan pakan basal maupun dengan 

perlakuan pakan basal. Persentase lemak hati secara nyata 

paling rendah ditemukan pada pakan perlakuan kombinasi 

probiotik dengan prebiotik pakan basal  

Lactobacillus merupakan mikroflora normal usus yang paling 

utama, merupakan mikroba yang paling banyak berperan 

menjaga kesehatan fungsi saluran cerna, sehingga kedua genus 

ini paling banyak digunakan dalam pengembangan produk 

probiotik. Lactobacillus merupakan probiotik yang tahan 

terhadap asam lambung, cairan empedu, mampu menempel 

pada dinding saluran cerna sehingga melindungi mukosa 

saluran cerna, dan mampu menghasilkan zat yang berpotensi 

sebagai antimikroba. (Simadibrata, 2010). Lactobacillus dalam 

usus akan mengikat lemak pada lumen intestinal sehingga 

mengurangi lemak yang akan diserap dan diedarkan melalui 

peredaran darah (Giliand et al., 1985) dalam Sjofjan (2003). 

Lactobacillus alami usus juga merangsang mikroba lain dalam 

saluran pencernaan untuk memfermentasi karbohidrat sisa 
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dalam saluran pencernaan unggas, sehingga mengakibatkan 

sintesis asam lemak berkurang. Bagan kerangka pikir dapat 

dilihat di Gambar1. 

 

1.6. Hipotesis 

Penambahan probotik Lactobacillus sp. dalam bentuk tepung 

dalam pakan itik pedaging dapat meningkatkan kualitas karkas 

meliputi bobot karkas, persentase lemak abdominal dan 

disposisidagingdada
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Pakan Feed 

additive 
Probiotik 

Lactobacillus sp Cair Tepung 

Merupakan mikroflora normal usus yang paling utama, merupakan mikroba 

yang paling banyak berperan menjaga kesehatan fungsi saluran cerna. 

(Suherman, 2014) 

Yang akan masuk dalam usus halus dan menempel pada dinding usus halus, 

terbentuk bakteri asam laktat. (Budiasyah, 2004) 

Menghambat perkembangan bakteri patogen yang akan memperbanyak 

pertumbahan bakteri non patogen. (Budiansyah, 2004) 

 

Meningkatkan kecernaan pakan 

Meningkatkan kualitas karkas 

Menurunkan persentase lemak abdominal 

Meningkatkan persentase 

disposisi daging dada 

Meningkatkan bobot 

karkas 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Penelitian 
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BABA II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Probiotik 

Probiotik sebagai mikroba hidup atau sporanya yang dapat 

hidup atau berkembang dalam usus; dan dapat menguntungkan 

inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

hasil metabolitnya. Substrat dapat mengubah mikroekologi 

usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan 

dapat berkembang dengan baik (Kompiang, 2009). Probiotik 

(starbio) yang digunakan dalam suplementasi pakan 

merupakan koloni bakteri alami. Penggunaan starbio pada 

pakan mengakibatkan bakteri yang ada pada starbio akan 

membantu memecahkan struktur jaringan yang sulit terurai 

sehingga lebih banyak zat nutrisi yang dapat diserap dan 

ditransformasikan ke produk ternak. Selain itu, produktivitas 

ternak akan meningkat, bahkan lebih banyak zat nutrisi yang 

dapat diuraikan dan diserap. (Agustina, 2013). 

Probiotik merupakan imbuhan pakan dalam bentuk mikroba 

hidup yang menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Fuller, 1997). 

Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, dimana bahan 

makanan ini mengandung komponen-komponen yang dapat 

meningkatkan kesehatan ternak dengan cara memanipulasi 

komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. 

Pemberian probiotik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk 

meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kecernaan pakan, 

meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi telur 

dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang 

menguntungkan (Fuller, 1992). Penambahan probiotik 

kedalam pakan kontrol, akan membantu pencernaan zat-zat 
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makanan di usus halus dan menurunkan populasi bakteri 

pathogen (Diaz, 2008). Penambahan probiotik ke dalam pakan 

ayam dapat meningkatkan produksi enzim B-glukanase di 

semua segmen saluran pencernaan, menurunkan vikosikositas 

digesta dan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan (Yu 

et al. 2008). 

Probiotik, mikroba yang menguntungkan, adalah mikroba 

yang dapat memperbaiki mikroekologi usus yang berdampak 

positif terhadap kesehatan inang. Timbul pertanyaan, apakah 

mungkin mengembangkan probiotik atau prebiotik untuk 

ternak. Dalam rumen ternak ruminansia, dijumpai berbagai 

jenis mikroba yang membantu pencernaan. Dengan lain kata, 

ternak secara alami telah memanfaatkan bantuan mikroba 

dalam pencernaannya, dan oleh karenanya mereka telah 

menggunakan probiotik. Ternak mampu memanfaatkan serat 

kasar karena adanya mikroba dalam rumen yang mampu 

memecahnya menjadi senyawa sederhana yang kemudian 

diserap tubuh. Pada ternak nonruminansia seperti unggas, 

dalam ususnya juga dijumpai berbagai mikroba, baik yang 

menguntungkan maupun yang merugikan atau patogen Namun 

dalam usus ayam hanya sedikit dijumpai mikroba yang 

mampu mendegradasi serat kasar, sehingga ternak kurang 

dapat memanfaatkan serat sebagai sumber energi atau nutrien 

seperti halnya ternak ruminansia. (Kompiang, 2009) 

Feliatara et al. (2004) menerangkan bahwa prinsip dasar kerja 

probiotik adalah pemanfaatan kemampuan mikroorganisme 

dalam memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, 

protein dan lemak yang menyusun pakan yang diberikan. 

Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim enzim khusus 

yang dimiliki oleh mikroba untuk memecah ikatan tersebut 

probiotik pada unggas dapat memberikan efek menguntungkan 
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seperti menstimulasi produksi enzim pencernaan serta vitamin 

dan substansi antimikrobial sehingga meningkatkan status 

kesehatan inangnya. Probiotik yang ada di saluran pencernaan 

unggas menghasilkan bakteriosin yang berfungsi menekan 

bakteri patogen, sehingga saluran pencernaan normal terutama 

mukosa usus dan villi usus yang berfungsi melakukan absorbsi 

nutrien pakan. Ketika nutrien terserap dengan sempuna, maka 

konsumsi pakan meningkat dan pertumbuhan juga semakin 

baik. (Laksmiwati, 2006) 

Mekanisme probiotik melindungi atau memperbaiki kondisi 

inangnya antara lain dengan menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen melalui beberapa cara antara lain dengan 

(Anastiawan, 2014):  

1. Memproduksi substansi-substansi penghambat. 

Probiotik mampu memproduksi zat-zat penghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif maupun negatif. 

Zat-zat ini termasuk asam organik, hidrogen peroksida 

(H2O2), bakteriosin, reuterin yang mampu 

menghambat tidak hanya bakteri hidup namun juga 

produksi toksin.  

2. Menghambat perlekatan bakteri patogen dengan 

berkompetisi di tempat perlekatan permukaan mukosa 

saluran cerna diduga juga merupakan salah satu cara 

probiotik menghambat invasi dari bakteri patogen.  

3. Kompetisi nutrisi. Bakteri-bakteri yang 

menguntungkan (probiotik) akan berkompetisi dengan 

bakteri patogen dalam hal memperebutkan nutrisi 

dalam saluran cerna. 

Adapun mekanisme kerja probiotik jika diberikan pada ayam 

akan berkolonisasi di dalam usus, dan selanjutnya dapat 

dimodifikasi untuk sistem imunisasi/kekebalan hewan inang. 
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Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan 

menyebabkan mikroba-mikroba probiotika berkembang 

dengan baik dan mikroba-mikroba patogen terreduksi dari sel-

sel usus hewan inang, sehingga perkembangan organisme-

organisme patogen yang menyebabkan penyakit tersebut, 

seperti Eshercia coli, Salmonella thyphimurium dalam saluran 

pencernaan akan mengalami hambatan. (Budiansyah, 2004) 

Menurut Budiansyah Agus (2004) mekanisme kerja dari 

probiotik ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam 

saluran pencernaan. 

Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dalam saluran 

pencernaan dan menempel pada sel - sel usus merupakan tahap 

pertama untuk kolonisasi  dan selanjutnya memodifikasi 

sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang 

kuat pada sel - sel usus ini akan menyebabkan mikroba 

probiotik berkembang dengan baik dan mikroba patogen 

tereduksi dari sel – sel usus inang sehingga pertumbuhan dari 

mikroba patogen dapat terhambat. 

2. Kompetisi untuk memperoleh makanan dan 

memproduksi zat antimikroba. 

Mikroba probiotik menghambat organisme patogen dengan 

cara berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah substrat bahan 

makanan untuk difermentasi. Substrat makanan tersebut 

diperlukan agar mikroba probiotik dapat berkembang dengan 

baik.  

Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat – 

zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan 

substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan 

yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat dari 

spesies Lactobacillus, menghasilkan enzim selulase yang 
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membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah 

serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna 

dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas 

umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan 

probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan 

makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan 

sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan 

jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas. 

3. Stimulasi mukosa dan peningkatkan sistem kekebalan 

hewan inang. 

Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang 

mereduksi atau menghambat perkembangan mikroba patogen 

dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang 

dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin – toksin 

yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotika bagi mikroba – 

mikroba patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh 

mikroba patogen tersebut berkurang atau dapat hilang atau 

sembuh dengan sendirinya. Hal ini dapat memberikan 

keuntungan terhadap kesehatan hewan inang sehingga tahan 

terhadap penyakit. 

Pemberian probiotik pada ternak unggas diharapkan dapat 

memberikan manfaat terutama  peningkatan penampilan 

produksi yaitu kuantitas (produksi ternak dan daging yang 

tinggi) dan kualitas (kualitas telur dan daging yang baik dan 

higienis) sehingga kedepan diharapkan dapat menjadikan 

usaha peternakan unggas menjadi lebih ekonomis dan 

menguntungkan 

 Pemberian suplemen probiotik (Lactobacillus) 

memiliki efek positif pada berat badan akhir sebesar 14,4 %, 

meningkatkan konsumsi pakan sebesar 7,7% dan mampu 

memperbaiki performan ayam dan produk ternak yang aman 
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dikonsumsi (Ignatova, 2009). Kemampuan probiotik dalam 

menstimulasi pertumbuhan bakteri asam laktat di dalam usus 

juga mempengaruhi turunnya kadar trigliserida darah. 

(Sarwono, 2012) menyebutkan bahwa, bakteri asam laktat 

seperti Lactobacillus dapat menurunkan kadar kolesterol dan 

trigliserida serta berfungsi memelihara kesehatan dan 

meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Menurut Purwati et 

al., (2005), pemberian probiotik akan menciptakan 

keseimbangan mikroflora usus, karena adanya bakteri asam 

laktat dalam usus yang dapat menciptakan suasana asam 

sehingga menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus 

halus.Arun et al. (2006) menjelaskan bahwa dengan pemberian 

probiotik Lactobacillus sporogenes sebanyak 6x108 CFU/g 

pada 100 mg per kg diet mengurangi total kolesterol dan 

trigliserida secara nyata. Ignatova et al. (2009) menyatakan 

bahwa penambahan probiotik Lactobacillus dan 

Bifidobacterium sebanyak 2x109 CFU/g mengurangi 

kandungan lemak pada daging ayam. Anastiawan (2014), 

menyebutkan bahwa bakteri asam laktat bisa menghasilkan 

enzim Bile Salt Hydrolase yang bisa menurunkan kadar 

kolesterol dan enzim lipase yang bisa menurunkan trigliserida 

karena kemampuannya dalam memutuskan asam lemak rantai 

panjang menjadi asam lemak rantai sedang dan rantai pendek 

sehingga mudah diserap dalam usus. Menurut Santoso et al., 

(1995) pemberian probiotik dapat menurunkan lemak karena 

probiotik secara efektif bisa menurunkan aktivitas acetyl 

coenzim A carboxylase yaitu enzim yang berperan dalam laju 

sintesis asam lemak. Ketersediaan dan deposisi akhir lemak 

dalam kuning telur berasal dari interaksi hormon pada sintesis 

lemak di hati. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan 

gliserol, kemudian akan mengalami katabolisme menjadi asetil 
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ko-A dimana asetil ko-A akan masuk ke dalam siklus asam 

sitrat dan dimanfaatkan menjadi ATP (Adenosin Tri Phospat). 

Lactobacillus acidophilus merupakan salah satu strain bakteri 

asam laktat yang telah banyak dimanfaatkan sebagai probiotik 

(Holzaspfel dan Schillinger, 2001; Hattingh dan Viljoen, 

2001). Kemampuan Lactobacillus acidophilus untuk tumbuh 

di dalam sistem pencernaan dapat menekan pertumbuhan 

bakteri patogen enterik dan memperbaiki keseimbangan 

mikroflora dalam sistem pencernaan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Potensi ini 

menyebabkan Lactobacillus acidophilus digunakan sebagai 

probiotik (Mortazavian dan Sohrabvandi, 2006). 

 

2.2.  Kebutuhan Zat Makanan Itik pedaging 

Pakan merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia 

peternakan. penggunaan pakan berkualitas tinggi merupakan 

peluang yang besar terhadap pertumbuhan ternak unggas. 

Bahan pakan itik tersusun terdiri dari jagung kuning, dedak 

halus, bungkil kacang kedele, bungkil kelapa, tepung ikan dan 

bahan-bahan makanan lainnya yang menjadi sumber protein 

dan energi. Pakan dengan kandugan enegi yang tinggi akan 

menghasilkan daging yang penuh dengan lemak, sementara 

pakan yang tikat energinya rendah akan mengasilkan daging 

rendah lemak pula (Widodo, 2006) 

Menurut  NRC (1994), pembesaran itik pada dasarnya 

pedaging dibagi menjadi tiga periode yaitu fase starter, fase 

grower dan fase finisher. Kebutuhan nutrisi itik pedaging pada 

berbagai umur dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 : Kebutuhan Zat Makanan Itik Pada Berbagai Umur 

Zat Makanan Starter Grower  Bibit  
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(0-2 minggu) (2 -7 minggu) 

Energi 

Metabolis(kkal/kg) 

2900 3000 2900 

Protein kasar (%) 22 16 15 

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 

 

 Bahan pakan yang digunakan dalam pakan itik 

syaratnya adalah tidak beracun, tidak berjamur, tidak busuk, 

tidak menggumpal, mudah diperoleh dan murah. Menurut  

NRC (1994) komposisi zat makanan itik pedaging terdiri dari 

berbagai bahan pakan yang mengandung energi, protein lysin, 

methionin dan bahan pakan penyusun lainnya. Komposisi zat 

nutrisi pakan itik pedaging  dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Zat Makanan Pakan Itik Pedaging   

Zat Makanan Starter & Grower Finisher 

EnergiMetabolik 

(Kkal/kg) 

2800 2900 

Protein (%) 16-22 15 

Lysin (%) 0,9 0,7 

Methionin + Cystin (%) 0,8 0,55 

Vitamin A (iu) 4000 4000 

Vitamin D (iu) 220 500 

Ribovlavin (mg) 4 4 

Pyrodoxin (mg) 2,6 3 

Calcium (%) 0,6 2,75 

Phosporus (%) 0,6 0,6 

Sodium (%) 0,15 0,15 

Manganese (mg) 40 25 

Magnesium (mg) 500 500 

Sumber : NRC 1994 

 

2.3.  Itik Pedaging 

Itik adalah salah satu jenis unggas air (waterfowls) yang 

termasuk dalam kelas Aves, ordo Anseriformes, famili 

Anatidae, sub famili Anatinae, tribus Anatini dan genus Anas. 

Menurut tujuan utama pemeliharaannya, ternak itik 

sebagaimana ternak ayam, dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : 

tipe pedaging, petelur dan ornamen. Penggolongan tersebut 

didasarkan atas produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh 

itik tersebut untuk kepentingan manusia. Itik yang termasuk 

dalam golongan tipe pedaging biasanya sifat-sifat 

pertumbuhan yang cepat serta struktur perdagingan yang baik. 

(Achmanu dan Muharlien,2011) 
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Itik yang dikenal dengan nama (Anas domesticus) merupakan 

itik jinak keturunan dari itik liar dari spesies Anas 

plathyrynchos yang dikenal dengan nama wild mollard. Proses 

domestifikasi dari itik-itik liar serta perubahan ilmiah maka 

itik sekarang mengalami perubahan tubuh dan kehilangan sifat 

mengeramnya (Achmanu dan Muharlien,2011). Itik termasuk 

dalam: 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas   : Aves 

Ordo  : Anseriformes 

Family  : Anatidae 

Genus   : Anas 

Species  : Anas planthyryncos 

Itik pedaging merupakan ternak unggas penghasil daging yang 

sangat potensial di samping ayam. Kelebihan ternak ini adalah 

lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam ras 

sehingga pemeliharaannya mudah dan tidak banyak 

mengandung resiko. Daging itik merupakan sumber protein 

yang bermutu tinggi dan itik mampu berproduksi dengan baik, 

oleh karena itu pengembangannya diarahkan kepada produksi 

yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi permintaan 

konsumen (Ali, 2009) 

 

2.4.  Bobot karkas 

Karkas adalah ayam yang sudah dipotong bersih tanpa kepala, 

cakar dan jeroan (hati, jantung, ginjal, rempela, usus). Bobot 

karkas adalah bobot karkas setelah dikurangi komponen non 

karkas, seperti kepala, kaki, darah, bulu dan seluruh isi rongga 

dada dan rongga perut. (Akhadiarto, 2010). Bobot potong akan 

mempengaruhipersentase karkas yang dihasilkan. Persentase 
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karkas yaitu hasil bagi antara berat karkas dengan berat potong 

dikali 100% (Siti et al. 2009) 

Menurut Brake et al. (1993) persentase karkas berhubungan 

dengan jenis kelamin, umur dan bobot badan. Karkas 

meningkat seiring dengan meningkatnya umur dan bobot 

badan. Hal yang sama dilaporkan oleh Tillman et al. (1998) 

bahwa pada umumnya meningkatnya bobot badan ayam 

diikuti oleh menurunnya kandungan lemak abdominal yang 

menghasilkan produksi daging yang tinggi. 

Hasil penelitian Daud (2006 ) menyebutkan bahwa persentase 

karkas dan persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi oleh 

probiotik, prebiotik maupun kombinasi keduanya dalam 

pakan, sedangkan Randa (2002) menyatakan  bahwa 

penggunaan serat kasar yang tinggi sebagai upaya menurunkan 

kandungan lemak pada temak itik masih menyebabkan terjadi 

penurunan bobot karkas dan non karkas yang signifikan . 

 

2.5.  Lemak abdominal 

Menurut Setiawan (2010) lemak abdominal adalah lemak yang 

terletak diantara proventiculus, gizzard, duodenum dan 

disekitar kloaka. Persentase lemak abdominal diperoleh 

berdasarkan hasil pembagian bobot lemak abdominal dengan 

bobot hidup dikalikan 100 persen, sedangan menurut 

Akhadiarto (2010)  lemak abdomen adalah lemak yang ada 

disekitar rongga perut, organ pencernaaan, ginjal dan bursa 

fabricius. Penimbunan lemak dalam rongga perut dapat 

disebabkan oleh konsumsi energi secara berlebihan sehingga 

melebihi kebutuhan untuk metabolisme normal  Anthawidjaya 

dan Raharjo (1997) bahwa persentase lemak abdominal itik 

adalah 0,5% sampai 0,89 %. Tingginya persentase lemak 
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abdominal hal tersebut dikarenakan pakan yang terlalu banyak 

mengandung energi dapat menyebabkan lemak 

Widodo (2006) menyatakan bahwa pakan dengan kandungan 

energi yang tingg akibatnya akan menghasilkan daging yang 

penuh dengan tingakat lemak yang tinggi, sedangkan pakan 

yang kandungan energinya rendah akan menghasilkan daging 

yang rendah lemak. Kelebihan energi pada pakan akan diubah 

menjadi lemak dalam tubu. Ditambahkan oleh Anggorodi 

(1985) penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan 

energi setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

dan untuk produksi dan penimbunan lemak ini dipengaruhi 

oleh bangsa, galur, sistem kandang, umur, dan jenis kelamin. 

Lemak dalam bahan makanan akan mempunyai pengaruh yang 

menentukan terhadap sifat lemak yang dibentuk dalam tubuh. 

Hal ini dikarenakan asam-asam lemak dalam lemak bahan 

makanan disimpan dalam tubuh dengan tidak mengalami 

perubahan. Apabila pakan mengandung banyak lemak yang 

sifatnya cair pada suhu biasa maka lemak badan dapat menjadi 

begitu lunak sehingga mempengaruhi kualitas dagingnya 

(Winarno, 1997). 

Aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap itik itu berbeda-beda, 

semakin banyak aktivitas yang dikeluarkan maka akan 

mempengaruhi energi yang dibutuhkan, itik yang banyak 

melakukan aktivitas maka lemak yang berada didalam tubuh 

akan dirombak menjadi energi. Hasil penelitian menerangkan 

bahwa penambahan probiotik dan prebiotik dalam pakan tidak 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap kadar lemak dada 

ayam pedaging (Daud, 2006 
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2.6.  Disposisi daging dada 

 Komponen karkas yang paling mahal adalah otot. 

Bagian terbesar otot adalah terdapat pada dada, sehingga 

besarnya dada dijadikan unkuran untuk embandingkan kualitas 

daging dada pada ayam pedaging. Otot pada dada ayam 

berwarna lebih terang sedangkan otot pahanya berwarna lebih 

gelap (Koswara, 2009). Rataan proporsi daging dada itik 

dengan pemberian serat kasar tinggi dalam pakan berkisar 

antara 20,50 hingga 22,55%. Pemberian pakan yang 

mengandung serat kasar tinggi hingga 9% dengan kandungan 

protein 19% masih dapat ditolerir untuk menghasilkan bobot 

yang optimum pada daging itik (Purba dan Prasetya, 2014) 

Zulfikar et al. (2014) melaporkan bahwa penggunakan tepung 

nasi aking pada ayam pedaging tigak mempengaruhi 

presentase daging dada, antar perlakuan menunjukakan 

persentase disposisi daging dada berkisar 19,12-20,63%.) 

Disposisi daging dada sangat dipengaruhi oleh bobot karkas, 

apabila berat karkas tinggi maka persentase disposisi daging 

dada juga akan meningkat. Berdasarkan persentase karkas 

bagian dada itik peking umur 8 minggu diperoleh rataan 

persentase dada sebesar 27,25±1,54% yang berkisar antara 

25,37 % sampai 30,13% (Sari, 2013). Rendahnya disposisi 

daging dada juga dapat dipengaruhi umur. Semakin besar 

siposisi daging dada maka semakin tua pula umur potongnya. 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

3.1. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai 

20 November 2015. Penelitian ini dilaksanakan di peternakan 

milik Bapak Tito, Desa Ploso, Kecamatan Junrejo, Kabupaten 

Malang. Analisis proksimat pada pakan dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi penelitian 

3.2.1 Itik pedaging 

Penelitian ini menggunakan itik pedaging persilangan antara 

itik peking dangan iik kaki camble yang berwarna putih 

didapat dari Bapak Tito yang berumur 15 hari dengan harga 

Rp. 12.500,-/ekor yang di petak petak setiap 5 ekor. Sejumlah 

100 ekor. Rata-rata bobot badan umur 15 hari yaitu 

466,90±40,99 g/ekor dengan koefisien keragaman sebesar 

8,78%, data dapat dilihat pada Lampiran 2. Pemberian pakan 

umur 1-14 hari adalah pakan BR1. Pemberian pakan perlakuan 

diberikan pada umur 15-49 hari. 

3.2.2 Kandang dan peralatan kandang 

Kandang yang digunakan adalah kandang umbaran. Kandang 

yang digunakan berjumlah 20 kandang, setiap kandang berisi 5 

ekor itik. Peralatan kandang yang digunakan adalah tempat 

pakan, tempat minum dan peralatan kebersihan. Kandang yang 

digunakan untuk perlakuan memiliki ukuran 1 x 1 x 0,5 m. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan digital dengan ketelitian  1 g dan 0,001 g, serta alat 

kebersihan kandang. 
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3.2.3 Probiotik Lactobacillus sp 

Probiotik yang digunakan adalah probiotik jenis Lactobacillus 

sp .mengandung 4,72 x 108 cfu/mg dalam bentuk tepung.  

Prosedur pembuatan probiotik dapat dilihat di Lampiran 1. 

3.2.4 Pakan 

Itik umur 15-45 hari pakan yang diberikan adalah pakan 

perlakuan produksi dari Bapak Tito dan ditambahkan probiotik 

Lactobacillus sp. bentuk tepung, dengan harga pakan basal 

Rp.4.500,00/kg sedangkan harga probiotik Rp.20.000,00/kg. 

Pakan dan minum diberikan secara ad libitum, sedangkan 

waktu pemberian pakan dilakukan pada saat pagi pukul 08.00 

dan sore 15.00. Probiotik yang digunakan adalah probiotik 

jenis Lactobacillus sp .mengandung 4,72 x 108 cfu/mg dalam 

bentuk tepung. Penambahan probiotik dalam pakan ditambah 

kan dengan cara menghomogenkan probiotik sesuai level 

pemberian dengan pakan basal. Pencampuran probiotik 

dilakukan setiap 3 hari sekali pada saat penelitian. Tabel 

komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal itik 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pakan Basal 

Itik Pedaging 
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Bahan Pakan (%) 

Kebi (broken rice) 40 

Limbah pabrik snack berupa 

kacang shanghai 

40 

Tepung darah 20 

Jumlah  100 

Kandungan Zat Makanan *  

Bahan Kering 84,12 

Protein Kasar 20,38 

Serat Kasar 15,41 

Lamak Kasar 2,12 

Abu 6,94 

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 
Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang (2015). 

 

3.3.  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan 

lapang dengan menggunakan rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan 4 ulangan, pada tiap kandang berisi 5 ekor 

itik pedaging. Pemeliharaan dilakukan pada umur 15 hari 

sampai umur 45 hari.  

Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai berikut : 

P0 : pakan basal tanpa penambahan probiotik 

P1 : pakan basal + 0,2 % probiotik  

P2 : pakan basal + 0,4 % probiotik 

P3 : pakan basal + 0,6 % probiotik 

P4 : pakan basal + 0,8 % probiotik 

 Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan, 

sehigga terdapat 20 unit percobaan. Setiap 1 unit percobaan 

terdapat 5 ekor itik dan setiap perlakuan diulang 4 kali. 
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Penelitian dilaksanakan sampai itik berumur 35 hari, sebelum 

itik diletakkan dikandang dilakukan penimbangan bobot badan 

terlebih dahulu untuk mengetahui bobot badan awal sebelum 

dilakukan penelitian. Pengacakan letak kandang saat penelitian 

dilakukan menggunakan cara lotre secara manual. Berikut 

adalah gambar pengacakan unit penelitian di lapang sesuai 

dengan perlakuan dan ulangan yang akan di lakukan 

 

P1

U1 

P2

U4 
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U1 

P4

U3 

P0

U2 
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U1 
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U1 
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U4 
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U1 
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U3 
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P1
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P1
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P3

U4 

P4

U4 

 

Gambar 2. Denah Kandang Penelitian 

 

3.4. Variabel yang diamati dan diukur 

Variabel yang diamati dan diukur antara lain : 

1. Bobot karkas 

Bobot karkas adalah berat yang diperoleh setelah bagian tubuh 

dikurangi dengan kepala, kaki, bulu, darah dan organ dalam 

lainnya (Akhadiarto, 2010) 

2. Persentase lemak abdominal 

Persentase lemak abdominal adalah lemak yang diperoleh dari 

lemak yang ada pada bagian sekitar perut atau dada bagian 

bawah (Setiawan, 2010) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase lemak 

abdominal adalah sebagai berikut: 

 x 100 % 

3. Persentase disposisi daging dada  
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Persentase disposisi daging dada adalah memisahkan daging di 

dada dengan tulang yang selanjutnya dilakukan penimbangan. 

(Selle, Huang dan Muir, 2003) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase disposisi 

daging dada adalah sebagai berikut : 

 X 100 % 

 

3.5  Analisis data 

Data yang didapat dari hasil lapang diolah di software 

Microsoft Excel dengan menggunakan analisis varian 

(ANOVA) dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 

hasil penelitian menunjukakan perbedaan terhadap perlakuan 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

3.6 Batasan istilah 

1. Itik pedaging : itik hasil persilangan itik Peking dengan 

kaki Campbell yang kemudian dipilh yang berwarna putih 

yang dipelihara mulai dari umur 15 hari sapai 45 hari  

2. Probiotik : probiotik jenis Lactobacillus sp .mengandung 

4,72 x 108 cfu/ml dalam bentuk tepung. 

3. Bobot karkas : berat yang diperoleh setelah bagiantubuh 

dikurangi dengan kepala, kaki, bulu, darah dan organ 

dalam lainnya 

4. Persentase lemak abdominal : lemak yang diperoleh dari 

lemak yang ada pada bagian sekeliling dada bagian bawah 

atau perut bagian bawah 

5. Persentase disposisi daging dada : daging khusus bagian 

dada. Bagian dada yang dipotong pada persendian tulang 

rusuk sampai pada laju pertautan tulang belikat dan 

clavicula dengan leher 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penambahan probiotik (Lactobacillus sp) bentuk 

tepung sebagai aditif pakan terhadap kualitas karkas itik 

pedaging meliputi bobot karkas, persentase disposisi daging 

dada persentase lemak abdominal dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh pemanfaatan probiotik Lactobacillus sp. 

dalam pakan terhadap bobot karkas, persentase disposisi 

daging dada dan persentase lemak abdominal. 

Perlakuan Variabel 

Bobot Karkas  

(g/ekor) 

Persentase  

Disposisi 

Daging  

Dada (%) 

Persentase 

Lemak 

abdominal 

(%) 

P0 924,15±37,50a 23,53±0,27 2,14±0,06 

P1 960,25±41,23ab 23,64±0,12 2,16±0,07 

P2 982,15±38,27ab 23,83±0,28 2,19±0,09 

P3 1035,30±49,93b 23,83±0,09 2,23±0,12 

P4 1131,50±22,23c 23,91±0,16 2,36±0,15 
Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1.  Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Karkas 

 Rata-rata bobot bobot karkas tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar 1131,50±22,23g/ekor dengan 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. sebesar 0,8% dalam 

pakan sedangkan rata-rata bobot bobot karkas terendah 

terdapat pada perlakuan P0 yaitu 924,15±37,50 g/ekor yang 

tidak mendapatkan penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

Secara urut persentase karkas tertinggi sampai terendah yaitu 
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perlakuan P4 sebesar 1131,50±50; perlakuan P3 sebesar; 

perlakuan 1035,30±49,93; perlakuan P2 sebesar 

982,15±38,27; perlakuan P1 sebesar 960,25±41,23 dan 

perlakuan P0 sebesar 924,14±37,50 g/ekor.  

 Hasil pengamatan bobot karkas dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Bobot karkas diperoleh dengan menimbang bobot 

hidup yang sudah dikurangkan dengan darah, bulu, kaki, 

kepala dan organ viseral. Persentase bobot karkas dapat 

diperoleh dengan menimbang berat karkas itik yang sudah 

berumur 6 minggu dipotong dengan mengurangi kepala, kaki, 

darah, bulu dan organ dalam yang kemudian dibagi dengan 

bobot hidup lalu dikalikan dengan 100%. Rata-rata bobot 

karkas berkisar antara 924,15 sampai 1131,50 g/ekor.  Hasil 

penelitian pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

dalam pakan terhadap bobot karkas itik pedaging disajikan 

dalam Tabel 4. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. dalam pakan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bobot karkas. Hasil 

penelitian penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung dalam pakan dapat meningkatkan bobot karkas itik 

pedaging dan untuk mengetahui perlakuan yang terbaik 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 

 Berdasarkan hasil analisis lanjutan dengan Uji 

Duncan’s didapatkan data bahwa penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. dalam pakan terbaik adalah pada perlakuan 

P4 yaitu dengan penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

sebesar 0,8%. Hal ini diduga karena adanya penambahan 

probiotik dalam pakan. Dengan adanya penambahan probiotik 

dalam pakan dapat meningkatkatkan bobot hidup yang diikuti 

dengan peningkatan bobot karkas. Bobot karkas meningkat 
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dikarenakan tingkat kecernaan pakan meningkat. Mekanisme 

peningkatan kecernaan pakan akibat penambahan probiotik 

dalam pakan adalah sebagai berikut probiotik masuk dalam 

usus halus akan menempel pada dinding usus membentuk 

bakteri asam laktat yang mengambat pertumbuhan bakteri 

patogen dan meningkatkan bakteri non patogen sehingga 

mengakibatkan peningkatan kecernaan pakan dalam usus 

halus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fuller, (1992) 

bahwa probiotik tergolong dalam pakan fungsional, dimana 

bahan pakan ini mengandung komponen-komponen yang 

dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan cara 

memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran 

pencernaan ternak. Penggunaan probiotik sebagai bahan pakan 

tambahan untuk meningkatkan pertambahan bobot badan, 

konversi pakan dan kesehatan ternak merupakan merupakan 

alternatif yang aman karena aktifitasnya dalam mendukung 

perkembangan mikroba yang menguntungkan dan menekan 

pertumbuhan bakteri patogen dalam saluran pencernaan. 

Dinyatakan pula oleh Seifert dan Gessler (1997) yang dikutip 

oleh Akhadiarto (2010), bahwa penggunaan probiotik pada 

ternak bertujuan untuk memperbaiki kondisi saluran 

pencernaan dengan menekan reaksi pembentukan racun dan 

metabolit yang bersifat karsinogenik, merangsang reaksi 

enzim yang dapat menetralisir senyawa beracun yang tertelan 

atau dihasilkan oleh saluran pencernaan. Selain itu juga 

merangsang produksi enzim yang diperlukan untuk mencerna 

pakan dan memproduksi vitamin serta zat-zat yang tidak 

terpenuhi dalam pakan. Pemberiaan probiotik memiliki 

beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, 

meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan daya tahan 
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tubuh, meningkatkan produksi telur dan meningkatkan 

pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. 

 Berdasarkan hasil analisis lanjutan dengan Uji 

Duncan’s didapatkan data bahwa penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. dalam pakan pada perlakuan P0, P1 dan P3 

belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap 

pertambahan bobot karkas. Hal ini diduga karena pada P0 

tidak mendapatkan penambahan probiotik, sedangakan pada 

perlakuan P1 dan P2 sudah mendapatkan penambahan 

probiotik namun  persentase penambahan probiotiknya terlalu 

sedikit sehingga pengaruh yang dihasilkan belum begitu 

terlihat. Pertambahan bobot karkas baru terlihat secara 

signifikan pada perlakuan P3 yaitu dengan penamban 

probiotik sebersar 0,6%. Karena dengan penambahan 

probiotik sebesar 0,6% dimungkinkan enzim enzim dalam 

usus halus meningkat yang dapat meningkatkan kecernaan 

pakan yang diikuti dengan pertambahan bobot karkas.. Hal 

tersebut sebanding dengan pernyataan Primacitra,dkk (2014) 

bahwa penambahan probiotik (Lactobacillus sp.) dalam pakan 

pada level 0,6 % memberikan hasil terbaik terhadap energi 

metabolis dan energi metabolis terkoreksi N (AMEn), serta 

dapat meningkatkan aktivitas enzim amilase dan protease 

burung puyuh. 

 Hasil pengamatan diperoleh perbedaan pada itik 

berupa bobot hidup untuk itik berprobiotik jauh lebih besar 

dibandingkan dengan itik kontrol (P0). Hal tersebut 

dikarenakan kandungan pakan tanpa penambahan probiotik 

memiliki nilai kecernaan yang terendah, probiotik dalam 

pakan mampu meningkatkan efisiensi melalui mekanisme 

kerja probiotik yang mampu mencerna protein dalam pakan 

menjadi bahan yang mudah diserap pakan yang berprobiotik 
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dapat meningkatkan kecernaan, meningkatkan aktivitas enzim 

yang mengakibatkan proses penyerapan pakan dalam usus 

halus akan meningkat yang dapat menghasilkan peningkatan 

bobot karkas pada itik yang diberi pakan berprobiotik. Dengan 

adanya penambahan probiotik dalam pakan akan 

mengakibatkan enzim enzim dalam usus halus akan memecah 

ikatan rantai panjang yang terkandung dalam pakan serta 

terdapat baktereosin yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen sehingga penyerapan paka akan meningkat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jin et al. (1997)  yang 

menyatakan bahwa probiotik meningkatkan aktivitas enzim 

pencernaan sehingga penguraian dan penyerapan makanan 

menjadi lebih sempurna. Makanan yang diserap dengan baik 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh ternak untuk pertumbuhan 

jaringan dan peningkatan bobot badan. Ditambahkan oleh 

Feliatara et al. (2004) menerangkan bahwa prinsip dasar kerja 

probiotik adalah pemanfaatan kemampuan mikroorganisme 

dalam memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, 

protein dan lemak yang menyusun pakan yang diberikan. 

Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim enzim khusus 

yang dimiliki oleh mikroba untuk memecah ikatan tersebut 

probiotik pada unggas dapat memberikan efek menguntungkan 

seperti menstimulasi produksi enzim pencernaan serta vitamin 

dan substansi antimikrobial sehingga meningkatkan status 

kesehatan inangnya. Diperkuat oleh pendapat Laksmiwati 

(2006), bahwa probiotik yang ada di saluran pencernaan 

unggas menghasilkan bakteriosin yang berfungsi menekan 

bakteri patogen, sehingga saluran pencernaan normal terutama 

mukosa usus dan villi usus yang berfungsi melakukan absorbsi 

nutrien pakan. Ketika nutrien terserap dengan sempuna, maka 
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konsumsi pakan meningkat dan pertumbuhan juga semakin 

baik.  

 Penambahan probiotik dalam pakan dapat 

menyebabkan peningkatan aktivitas mikroba, aktivitas enzim 

dan daya cerna protein serta energi metabolis pakan dalam 

saluran pencernaan itik pedaging. Akibatnya akan 

mempercepat penyerapan zat makanan menjadi lebih besar, 

lebih lanjut akan berdampak terjadi peningkatan bobot hidup 

yang diikuti dengan peningkatan  bobot karkas. Candinegara 

(2006) menyatakan bahwa penggunaan probiotik difokuskan 

pada peningkatan status ekologi sistem pencernaan, sehingga 

menguntungkan yaitu meningkatkan produktivitas, kesehatan 

dan perkembangan sistem pencernaan. Ditambahkan oleh 

Budiansyah (2004), salah satu mekanisme kerja probiotik 

yaitu berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat 

antimikroba. Mikroba probiotik menghambat organisme 

patogen untuk berkompetisi. 

 Bobot karkas dipengaruhi oleh bobot hidup. Bobot 

hidup dipengaruhi oleh kandungan nutirisi dalam pakan. 

Pakan yang mempunyai kandungan protein tinggi akan 

meningkatkan konsumsi pakan dan bobot hidup dari itik. 

North and Bell (1992) menyatakan bahwa jumlah pakan yang 

dikonsumsi berpengaruh terhadap produksi ternak, dimana 

konsumsi pakan yang rendah akan menghasilkan produksi 

yang rendah, dan konsumsi pakan yang tinggi akan 

menghasilkan produksi yang tinggi pula. Ditambahkan oleh 

Zahra (1996) yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi pakan 

erat hubungannya dengan pertumbuhan, semakin banyak 

pakan yang dikonsumsi semakin tinggi pertambahan bobot 

badan yang dihasilkan sehingga mempercepat pertumbuhan. 

Pakan yang diberikan sangat mempengaruhi pertumbuhan 
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untuk ternak. Hal ini didukung oleh pendapat Untung (2007) 

efisiensi pemberian pakan mempunyai hubungan yang nyata 

dengan kualitas dan jumlah pakan, yaitu semakin tinggi 

kualitas dan konsumsi pakan akan menghasilkan efisiensi 

pemberian pakan yang semakin tinggi pula, sehingga 

pertumbuhan meningkat 

 Menurut Brake et al. (1993) persentase karkas 

berhubungan dengan jenis kelamin, umur dan bobot hidup. 

Karkas meningkat seiring dengan meningkatnya umur dan 

bobot hidup. Hal yang sama dilaporkan oleh Tillman et al. 

(1998) bahwa pada umumnya 

meningkatnya bobot hidup ayam diikuti oleh menurunnya 

kandungan lemak abdominal yang 

menghasilkan produksi daging yang tinggi. Persentase karkas 

yang dihasilkan pada penelitian ini masih berada dalam 

kisaran normal dengan rata-rata 68-78%. Donald et al. (2002) 

melaporkan bahwa persentase karkas ayam pedaging 

bervariasi antara 65-75% dari bobot hidup. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Disposisi 

Daging Dada 

 Rata-rata tertinggi persentase disposisi daging dada  

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar 23,91±0,16 g/ekor 

dengan penambahan probiotik Lactobacillus sp. sebesar 0,8% 

dalam pakan sedangkan persentase disposisi daging dada 

terendah terdapat pada perlakuan P0 yaitu 23,53±0,27yang 

tidak mendapatkan penambahan probiotik Lactobacillus sp. 

dalam pakan. Secara urut persentase disposisi daging dada 

tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan P4 sebesar 

23,91±0,16; perlakuan P3 sebesar 23,83±0,09; perlakuan P2 
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sebesar 23,83±0,28; perlakuan P1 sebesar 23,64±0,12 g/ekor 

dan perlakuan P0 sebesar 23,53±0,27 g/ekor.  

Hasil pengamatan persentase diposisi daging dada dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata persentase diposisis daging 

dada berkisar pada 23,53% sampai 23,91%. Hasil penelitian 

pengaruh penambahan probiotik Lactobacillus sp. bentuk 

tepung dalam pakan terhadap persentase disposisi daging dada 

itik pedaging disajikan dalam Tabel 4. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. dalam pakan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap pesentase disposisi daging dada 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan probiotik 

Lactobacillus sp. dalam pakan tidak dapat meningkatkan 

persentase disposisi daging dada itik pedaging. Perbedaan 

yang tidak nyata ini dikarenakan karena pertumbuhan dan 

perkembangan dari itik proporsional baik pada dada paha atau 

bagian yang lainnya. Selain itu, pertumbuhan otot pada itik 

sama pada tiap perlakuan dikarenakan menggunakan pakan 

basal yang sama yang mempunyai kandungan protein yang 

sama yaitu sebesar 20,38%. Kandungan protein yang tinggi 

dalam pakan dapat memberikan perkembangan pada daging 

dada. Hal tersebut sebanding dengan Sari (2009) menyatakan 

bahwa perkembangan daging dada terutama dipengaruhi oleh 

kandungan protein bukan kandungan energi dalam pakan. 

Namun hasilnya mempunyai kecenderungan yang semakin 

meningkat pada level penambahan probiotik. 

 Persentase disposisi daging dada yang terbaik adalah 

pada perlakuan P4 yaitu sebesar 23,91±0,16. Hal tersebut 

diduga persentase disposisi daging dada sangat dipengaruhi 

oleh bobot karkas, apabila bobot karkas tinggi maka 

persentase disposisi daging dada akan tinggi pula. Pada hasil 
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penelitian bobot karkas tertinggi adalah pada perlakuan P4 

yaitu sebesar 1131,50 g/ekor.  Peningkatan bobot karkas 

dipengaruhi juga oleh bobot hidup, bobot hidup itik meningkat 

dikarenakan adanya penambahan probiotik dalam pakan. 

Pakan yang ditambah dengan probiotik, asam laktat yang 

terbentuk dapat meningkatkan kecernaan pakan, sehingga 

penyerapan pakan akan terserap secara maksimal yang 

dikarenan jumlah bakteri patogennya menurun dan dapat 

mengakibatkan pertambahan bobot hidup pada itik diikuti 

dengan pertambahan bobot karkas dan bobot disposisi daging 

dada. Hal tersebut sebanding dengan pernyataan Prisma 

(2015) dalam Hayse dan Morion (1973), bahwa persentase 

deposisi daging dada sejalan dengan bertambahnya berat 

karkas dan berat hidup. Besarnya daging dada ayam pedaging, 

karena sebagai besar otot yang merupakan komponen karkas 

terdapat di sekitar dada (dikutip oleh Prisma 2015 dalam Jull, 

1979). Dari hasil penelitian persentase disposisi daging dada 

yang mempunyai persentase berkisar diantara 23,51% sampai 

23,91%  tidak jauh beda dibandingkan dengan hasil penelitian 

Sari (2013) yang menyatakan bahwa disposisi daging dada 

sangat dipengaruhi oleh bobot karkas, apabila berat karkas 

tinggi maka persentase disposisi daging dada juga akan 

meningkat. Berdasarkan persentase karkas bagian dada itik 

peking umur 8 minggu diperoleh rataan persentase dada 

sebesar 27,25±1,54% yang berkisar antara 25,37 % sampai 

30,13%. Hasil penelitian cenderung lebih rendah sedikit 

persentase disposisi daging dadanya dikarenakan faktor umur 

yang panen pada umur 6 minggu. Semakin tua umur dari itik 

bobot karkas akan semakin tinggi yang diikuti oleh persentase 

disposisi daging dada. 
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4.3.  Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Lemak 

Abdominal  

 Rata-rata persentase lemak abdominal tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar 2,36±0,15 yang tidak 

mendapatkan penambahan probiotil Lactobacillus sp 

sedangkan rata-rata terendah persentase lemak abdominal 

terdapat pada perlakuan P0 yaitu 2,14±0,06. dengan 

penambahan probiotik Lactobacillus sp. sebesar 0,8% dalam 

pakan. Secara urut persentase lemak abdominal tertinggi 

sampai terendah yaitu perlakuan P4 sebesar 2,36±0,15; 

perlakuan P3 sebesar; perlakuan 2,23±0,12; perlakuan P2 

sebesar 2,19±0,09; perlakuan P1 sebesar 2,16±0,07 dan 

perlakuan P0 sebesar 2,14±0,06 %. 

 Hasil pengamatan persentase diposisis daging dada 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Rata-rata persentase lemak 

abdominal adalah 2,22%. Hasil penelitian pengaruh 

penambahan probiotik Lactobacillus Sp. dalam pakan terhadap 

persentase lemak abdominal  itik pedaging disajikan dalam 

Tabel 4. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. dalam pakan tidak memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P>0,05) terhadap lemak 

abdominal tidak adanya perbedaan yang nyata.perbedaan yang 

tidak nyata  pada perlakuan diduga karena zat aditif dalam 

probiotik Lactobacillus sp. tidak menunjukkan hasil yang 

signifikan untuk menurunkan persentase lemak abdominal, itik 

pedaging pada umur enam minggu masih dalam masa 

pertumbuhan sehingga lemak belum terlalu banyak terbentuk. 

Pada fase pertumbuhan zat-zat makanan yang diserap oleh 

tubuh masih digunakan untuk pertumbuhan dan belum terjadi 

kelebihan energi yang dapat disimpan sebagai lemak. Selain 



58 

 

itu karena bobot panen itik yang masih terlalu kecil untuk 

melihat terbentuknya oanen yang rata-rata sebesar 1386,5 

g/ekor. Rata-rata bobot panen tersebut lemak yang terbentuk 

belum begitu terlihat. Anggorodi (1985) menyatakan sangat 

sedikit energi yang dirubah menjadi lemak pada ayam 

pedaging dalam masa pertumbuhan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang dilaporkan Afriani (2002) bahwa penambahan 

probiotik dalam pakan ayam pedaging tidak menunjukkan 

hasil yang signifikan terhadap kadar lemak daging yang 

diperoleh. Selanjutnya Owings et al. (1990) melaporkan 

bahwa beberapa penelitian tentang probiotik tidak selalu 

mendapatkan hasil yang positif. Perbedaan hasil penelitian 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya perbedaan 

jenis atau strain bakteri dalam probiotik yang digunakan, dosis 

pemberian pada ternak, tingkat ketahanan bakteri terhadap 

kondisi yang ekstrim baik dalam saluran pencernaan ternak 

maupun lingkungan penyimpanan. 

 Hasil penelitian menunjukkan persentase lemak yang 

tinggi berkisar antara 2,14% sampai 2,36%  dibandingkan 

dengan penelitian Anthawidjaya dan Raharjo (1997) bahwa 

persentase lemak abdominal itik adalah 0,5% sampai 0,89 %. 

dan Sari (2013) bahwapersentase lemak abdominal itik dengan 

penambahan Microphylla dan Lemma Polyrhiza adalah 

sebesar 0,99% sampai 1,32%. Tingginya persentase lemak 

abdominal hal tersebut dapat dipengaruhi oleh umur tenak 

semakin tuan ternak maka lemak yang terbentuk akan semakin 

meningkat pula. Anggorodi (1985) penimbunan lemak dapat 

terjadi karena kelebihan energi setelah digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dan untuk produksi dan 

penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem 

kandang, umur, dan jenis kelamin 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penambahan probiotik Lactobacillus sp. dalam bentuk tepung 

dalam pakan itik pedaging dapat meningkatkan bobot karkas 

tetapi tidak meningkatkan persentase disposisi daging dada 

dan menurunkan persentase lemak abdominal. Penambahan 

probiotik Lactobacillus sp. dalam pakan itik pedaging sebesar 

0,8 % memberikan bobot karkas dan persentase disposisi 

daging dada yang terbaik 

 

5.2. Saran 

Hasil penelitian disarankan penambahan probiotik  

Lactobacillus sp. dalam pakan itik pedaging sebesar 0,8%. 

 

 

  .
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Lampiran 1. Skema pembuatan probiotik 

Probiotik Bentuk 

Cair 

Pengemban (2:1) 

Skim Milk : Probiotik 

Homogen (Imobilisasi) 

Maksimal Ketebalan 2 cm 

Oven 30-400 C Selama 3 

Hari 

Homogenkan 

Blender 

Tepung 

Probiotik Bentuk Tepung 



72 

 

Lampiran 2. Data bobot badan itik pedaging umur 15 hari 

sebelum penelitian untuk penentuan rancangan penelitian (g) 

Perlakuan Ulangan Bobot Awal Rataan Rataan 

P0 

U1 420 460 520 510 510 484 472,5 

U2 420 460 500 490 450 464   

U3 490 490 480 460 510 486   

U4 460 450 480 490 400 456   

P1 

U1 470 440 450 550 440 470 453 

U2 440 400 410 490 510 450   

U3 440 440 560 440 400 456   

U4 510 440 420 380 430 436   

P2 

U1 420 430 480 490 410 446 473 

U2 420 440 490 480 450 456   

U3 570 550 460 470 520 514   

U4 440 430 480 510 520 476   

P3 

U1 520 460 460 530 560 506 464,5 

U2 420 430 490 470 470 450   

U3 490 450 450 440 420 456   

U4 440 440 460 450 440 446   

P4 

U1 490 420 460 480 500 470 471,5 

U2 460 500 400 430 490 456   

U3 410 500 530 450 450 468   

U4 480 490 510 430 550 492   

Total 46690 

Rataan 466,9 

 Sd 40,99 

 KK (%) 8,78 
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Lanjutan Lampiran 2. 

SD =  

=  

=  

=  

= 40,99 

KK =  

=  

= 8,78 % 

Kesimpulan: Materi itik hibrida yang digunakan seragam 

(homogen) dimana koefisien keragaman (KK) kurang dari 10 

% 
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Lampiran 3. Data Bobot Hidup Dan Bobot Karkas Itik 

Pedaging (g) 

Perlakuan Ulangan Bobot 

hidup (g) 

Bobot 

karkas (g) 

Total Rata2 Sd 

P0 

U1 1260 885,5 3696,6 924,15 37,50 

U2 1370 908       

U3 1400 929,6       

U4 1400 973,5       

P1 

U1 1440 908 3841 960,25 41,23 

U2 1200 950       

U3 1300 1004       

U4 1340 979       

P2 

U1 1350 929,6 3928,6 982,15 38,27 

U2 1430 979       

U3 1450 1016       

U4 1420 1004       

P3 

U1 1430 1075 4141,2 1035,3 49,94 

U2 1320 1016       

U3 1450 1076,7       

U4 1250 973,5       

P4 

U1 1480 1105,5 4526 1131,5 22,24 

U2 1420 1138,5       

U3 1640 1124       

U4 1380 1158       
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Lampiran 4. Analisis Ragam Bobot Karkas Itik Pedaging (g) 

Ulangan Perlakuan Probiotik   

  P0 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

U1 885,5 908 929,6 1075 1105,5 4802,1 

U2 908 950 979 1016 1138,5 5052,2 

U3 929,6 1004 1016 1076,7 1124 5148,6 

U4 973,5 979 1004 973,5 1158 5130,5 

Total 3696,6 3841 3928,6 4141,2 4526 20133,4 

Rata-

rata 924,15 960,25 982,15 1035,3 1131,5   

SD 37,50453 41,23409 38,27388 49,93923 22,23736   

 

 Faktor Koreksi =  

= = 20267689,78 

 JK Total =  

= (885,52 + 9082+.......... +11582) – 20267689,78 = 126551,68 

 JK Perlakuan =  

=  - 20267689,78 

= 103871,21 

 JK Galat  = JK Total - JK perlakuan  

= 126551,68 - 103871,21 

= 22680,47 

Tabel Analisis Ragam Bobot Karkas Itik Pedaging 
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Sk Db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

perlakuan  4 103871,212 25967,8 17,17412 ** 3,06 4.89 

Galat 15 22680,47 1512,031       

Total  19 126551,682         

 

Keterangan : Fhitung > Ftabel (0,01), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 

terhadap bobot karkas itik pedaging 
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Lampiran 5. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) Bobot 

Karkas Itik Pedaging 

SE =   =    = 19,4424 

Tabel Uni duncan 

P 2 3 4 5 

JND 1 % 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1 % 81,07491 84,96339 87,49091 89,0463 

 

Rataan Perlakuan 

Perlakuan 

Rata-

rata Notasi 

P0 924,15 a 

P1 960,25 ab 

p2 982,15 ab 

p3 1035,3    b 

P4 1131,5      c 

 

Kesimpulan : Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan dapat 

diketahui bahwa penambahan probiotik pada perlakuan P4 

dapat meningkatkan bobot karkas terbaik itik pedaging 
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Lampiran 6. Data Bobot Karkas, Bobot Disposisi Daging 

Dada Dan Persentase Disposisi Daging Dada Itik Pedaging  

Perlakuan Ulangan Bobot 

karkas 

(g) 

Bobot 

deposisi 

daging 

dada 

Prensetase Total Rata2 Sd 

P0 

U1 885,5 205 23,15 94,13 23,53 0,27 

U2 908 215 23,68       

U3 929,6 221 23,77       

U4 973,5 229 23,52       

P1 

U1 908 215 23,68 94,57 23,64 0,12 

U2 950 226 23,79       

U3 1004 237 23,61       

U4 979 230 23,49       

P2 

U1 929,6 218 23,45 95,33 23,83 0,28 

U2 979 236 24,11       

U3 1016 242 23,82       

U4 1004 240,5 23,95       

P3 

U1 1075 256 23,81 95,34 23,83 0,09 

U2 1016 241 23,72       

U3 1076,7 257 23,87       

U4 973,5 233 23,93       

P4 

U1 1105,5 265 23,97 95,62 23,91 0,16 

U2 1138,5 271 23,80       

U3 1124 267 23,75       

U4 1158 279 24,09       
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Lampiran 7. Analisis Ragam Persentase Disposisi Daging 

Dada Itik Pedaging (y) 

Ulangan Perlakuan Probiotik   

  P0 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

U1 23,15 23,68 23,45 23,81 23,97 118,07 

U2 23,68 23,79 24,11 23,72 23,80 119,10 

U3 23,77 23,61 23,82 23,87 23,75 118,82 

U4 23,52 23,49 23,95 23,93 24,09 119,00 

Total 94,13 94,57 95,33 95,34 95,62 474,98 

Rata-

rata 23,53 23,64 23,83 23,83 23,91   

SD 0,27 0,12 0,28 0,09 0,16   

 

 Faktor Koreksi =  

 

= = 11280,45 

 JK Total =  

= (23,152 + 23,682+.......... + 24,092) – 11280,45= 0,99 

 JK Perlakuan =  

= - 11280,45 = 0,39 

 JK Galat  = JK Total - JK perlakuan  

= 0,99 - 0,39 

= 0,60 
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Tabel Analisis Ragam Persentase Disposisi Daging Dada Itik 

Pedaging 

 

Keterangan : Fhitung < Ftabel (0,01), menunjukkan bahwa perlakuan 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap persentase disposisi daging dada itik pedaging

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,39 0,10 2,42 3,06 4,89 

Galat 15 0,60 0,04       

Total 19 0,99         
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Lampiran 8. Data Bobot Hidup, Bobot Lemak Abdominal Dan 

Persentase Lemak Abdominal Itik Pedaging 

Perlakuan Ulangan Bobot 

hidup 

(g) 

Bobot 

lemak 

abdominal 

Prentase 

Lemak 

abdominal 

Total Rata2 Sd 

P0 

U1 1260 26 2,06 8,57 2,14 0,06 

U2 1370 29,5 2,15       

U3 1400 31 2,21       

U4 1400 30 2,14       

P1 

U1 1440 31 2,15 8,63 2,16 0,06 

U2 1200 25 2,08       

U3 1300 28 2,15       

U4 1340 30 2,24       

P2 

U1 1350 29 2,15 8,74 2,18 0,09 

U2 1430 31 2,17       

U3 1450 33,5 2,31       

U4 1420 30 2,11       

P3 

U1 1430 33 2,31 8,93 2,23 0,12 

U2 1320 29 2,20       

U3 1450 34 2,34       

U4 1250 26 2,08       

P4 

U1 1480 34,5 2,33 9,46 2,36 0,15 

U2 1420 32 2,25       

U3 1640 42,5 2,59       

U4 1380 31,5 2,28       
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Lampiran 9. Analisis Ragam Persentase Lemak Abdominal 

Itik Pedaging (%) 

Ulangan Perlakuan Probiotik   

  P0 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

U1 2,06 2,15 2,15 2,31 2,33 11,00 

U2 2,15 2,08 2,17 2,20 2,25 10,85 

U3 2,21 2,15 2,31 2,34 2,59 11,60 

U4 2,14 2,24 2,11 2,08 2,28 10,86 

Total 8,56 8,62 8,74 8,93 9,46 44,31 

Rata-

rata 2,14 2,16 2,19 2,23 2,36   

SD 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15   

 

 Faktor Koreksi =  

 

=  = 98,26 

 JK Total =  

= (2,062 + 2,152+.......... + 2,282) – 98,26 = 0,29 

JK Perlakuan =  

=  - 98,26 = 0,13 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

= 0,29 – 0,13 

= 0,16 
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Tabel Analisis Ragam Persentase Lemak Abdominal Itik 

Pedaging 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

perlakuan  4 0,13 0,03 2,99 3,06 4,89 

Galat 15 0,16 0,01       

Total 19 0,29         

 

Keterangan : Fhitung < Ftabel (0,01), menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan perbedaan terhadap persentase 

lemak abdominal itik pedaging 

. 

 

 


