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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik  

Itik merupakan salah satu jenis unggas air yang dipelihara sebagai 

penghasil sumber protein hewani yaitu telur dan daging (Suryana, 2011). Itik 

memiliki ciri-ciri umum antara lain bertubuh ramping, berdiri hampir tegak seperti 

botol dan lincah. Itik relatif lebih tahan terhaap penyakit. Itik memiliki taksonomi 

sebagai berikut  

Filum         : Chordate 

Subfilum    : Vertebrata  

Kelas          : Aves  

Superordo  : Carinatae  

Ordo           : Anseriformes 

Spesies       : Anas platryhynchos  (Scanes dkk., 2004). 

 

Itik digolongkan menjadi empat jenis yaitu itik pedaging, itik petelur, itik 

dwiguna atau itik yang dimanfaatkan sebagai penghasil telur dan daging dan itik 

hias yang dipelihara karena estetika (Tim Penulis Agriflo, 2012). Itik pedaging 

merupakan itik yang dikembangkaan dengan tujuan utama menghasilkan daging 

(itik potong) sedangkan itik petelur adalah itik yang diternakkan sebagai penghasil 

telur baik telur tetas maupun telur konsumsi. Itik tipe pedaging memiliki sifat 

pertumbuhan yang cepat serta struktur perdagingan yang baik sedangkan itik 
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petelur memiliki badan yang lebih kecil dan ramping dari itik pedaging. Itik yang 

termasuk tipe pedaging antara lain itik Peking, itik Magelang jantan dan yang 

termasuk itik petelur antara lain itik Cirebon, itik Mojosari, itik Alabio, itik 

Magelang (Wakhid, 2013).  

Usaha budidaya itik kini lebih dikembangkan itik pedaging untuk 

memenuhi kebutuhan daging. Itik pedaging umumnya berasal dari itik betina 

petelur afkir berumur antara 1,5 - 2 tahun (Andoko dan Sartono, 2013). Umur itik 

afkir yang cenderung tua menyebabkan kualitas daging yang dihasilkan juga 

menurun oleh sebab itu peternak mulai mengembangkan itik jantan sebagai itik 

pedaging.  Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan daging itik maka 

dikembangkan itik persilangan salah satunya itik persilangan Mojosari Peking 

yang berasal dari itik Mojosari betina dengan itik Peking jantan.  

 

2.2. Itik Persilangan Mojosari Peking 

 

Itik Mojosari merupakan itik petelur yang berasal dari Kecamatan 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terdapat dua jenis itik Mojosari 

yaitu itik Mojosari coklat dan itik mojosari putih. Fase pertumbuhan itik petelur 

dibagi menjadi tiga fase yaitu fase starter pada umur 1 – 4 minggu, fase grower 5 

– 22 minggu dan fase layer atau bertelur umur 23 – 144 minggu. Itik Mojosari 

betina memiliki bulu berwarna coklat tua polos kadang dengan sedikit kombinasi 

putih, warna kaki dan paruh hitam sedangkan itik jantan pada bagian kepala, leher 

dan dada bulu berwarna coklat gelap mendekati hitam dengan bagian perut agak 

keputihan dan warna paruh dan kaki lebih hitam dari itik betina (Andoko dan 
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Sartono, 2013). Itik betina memiliki bulu suri berwarna hitam mengkilat di bagian 

sayap. Itik Mojosari betina dan jantan memiliki perbedaan yakni itik jantan 

memiliki 1 – 2 helai bulu ekor yang melengkung ke atas serta warna paruh dan 

kakinya lebih hitam dari itik betina.  Produksi telur itik Mojosari mencapai 265 

butir/ekor/tahun. Kelebihan itik Mojosari ialah memiliki masa produktif yang 

lama. Itik Mojosari pertama kali bertelur pada umur 6 bulan dan kestabilan 

produksi telurnnya tercapai setelah umur 7 bulan. Itik Mojosari mencapai bobot 

badan dewasa mencapai 1,7 kg dan menghasilkan telur dengan bobot antara 65-69 

g (Wakhid, 2013). Berikut adalah gambar itik Mojosari (Ilustrasi 1.) 

 

            

Ilustrasi 1. Itik Mojosari dengan Bentuk Tubuh Seperti Botol dan Tegap 

 

 

Itik Peking merupakan itik tipe pedaging yang mampu menghasilkan 

produksi daging yang tinggi namun produksi telurnya rendah. Itik Peking berasal 
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dari China dengan postur tubuh lebih gempal dan mendatar, dapat mencapai bobot 

badan sekitar 3,0 – 3,3 kg dalam waktu pemeliharaan 2 bulan, kaki dan paruh 

berwarna kuning atau jingga cerah, berbulu putih, serta tekstur daging lembut 

berwarna kekuningan (Tim Penulis Agriflo, 2012). Periode pertumbuhan itik 

pedaging dibagi menjadi dua yakni fase starter dimana terjadi pertumbuhan 

tercepat pada umur 1 – 4 minggu dan fase finisher umur 5 – 10 minggu. 

Kemampuan makannya yang besar menyebabkan itik Peking mendapatkan 

pertambahan bobot badan yang cepat (Wakhid, 2013).. Berikut gambar itik Peking 

(Ilustrasi 2.) 

 

 
 

            Ilustrasi 2. Itik Peking Memiliki Tubuh Gempal dan Kaki Pendek 

 

Itik Mojosari Peking dikenal sebagai itik Mojokerto karena pertama kali 

dikembangkan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Itik Mojosari Peking merupakan 

itik hasil persilangan itik Mojosari betina yang merupakan itik lokal dengan itik 
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Peking jantan yang merupakan itik pedaging unggul. Itik Mojosari Peking 

mempunyai warna bulu didominasi kehitaman sesuai dengan bulu induk betina 

namun ada yang putih dan putih kecoklatan, paruh lebar sebagian besar berwarna 

hitam dan putih, masa panen 45 – 50 hari dengan berat 1,4 – 1,5 kg (Andoko dan 

Sartono, 2013). Itik persilangan Mojosari Peking dikembangkan sebagai itik 

pedaging. Tujuan budidaya itik persilangan adalah untuk mempertahankan sifat 

lokal namun dengan kemampuan produksi daging yang tinggi. Berikut gambar 

itik persilangan Mojosari Peking (Ilustrasi 3.) 

 

 

Ilustrasi 3. Itik Persilangan Mojosari Peking Warna Bulu Didominasi 

      Hitam dengan Sedikit Warna Putih di Bagian Leher 

 

 

 

2.3.      Ransum Itik 

Ransum merupakan campuran dua bahan pakan atau lebih yang diberikan 

untuk ternak guna memenuhi kebutuhan selama 24 jam dan dalam waktu tersebut 
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dapat diberikan sekali atau beberapa kali agar tidak mengganggu kesehatan 

ternak, pertumbuhan dan produksi (Anggorodi., 1995). Kebutuhan gizi itik 

pedaging fase grower (2 – 7 minggu) adalah PK 16%, EM 3000 kkal EM/kg, 

metionin 0,3%, lisin 0,65%, Ca 0,60%, dan P 0,30% (Ketaren, 2002).  

Konsumsi pakan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

kandungan gizi pakan. Ternak unggas memiliki sifat khusus yakni mengonsumsi 

pakan sesuai kebutuhan energinya. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi 

metabolis dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan ransum (Rose, 2005). 

Kandungan energi ransum menentukan jumlah pakan yang dikonsumsi karena 

ternak dapat mengukur konsumsi energi sesuai kebutuhan (Anggorodi, 1985). 

Pakan dengan kandungan energi dan protein yang tinggi akan menurunkan 

konsumsi pakan dan meningkat apabila protein dan energi pakan rendah 

(Hernandez dkk., 2004). Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi antara lain 

umur , kesehatan dan aktivitas ternak. 

 

2.3.1. Protein 

 

Protein merupakan gabungan asam-asam amino melalui ikatan peptide 

yakni ikatan antara gugus amino (NH2) dari suatu asam amino dengan gugus 

karboksil (COOH) dari asam amino lain dengan membebaskan satu molekul air 

(H2O) (Zulfanita, 2011). Protein berperan penting dalam membentuk sel, jaringan, 

otot, kolagen, kulit, kuku, bulu dan paruh (Wahju, 1997). Protein yang rendah 

dalam ransum dapat meningkatkan kebutuhan energi untuk hidup pokok dan 

menurunkan performan ternak (Furlan dkk., 2004).  
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Faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein adalah umur, bangsa, suhu, 

lingkungan, kecernaan dan kandungan asam amino (Widodo, 2012). Kebutuhan 

protein itik pada periode starter umur 0-2 minggu adalah sebesar 22%, periode 

grower 16% dan periode finisher 15% (NRC, 1994). 

 

2.3.2. Energi 

 

Energi digunakan unggas untuk beraktivitas, mempertahankan temperatur 

tubuh yang normal, perkembangan jaringan dan produksi (Wahyu, 1997). Tinggi 

rendahnya energi dalam pakan akan mempengaruhi jumlah pakan yang 

dikonsumsi. Pakan dengan energi yang tinggi akan dikonsumsi semakin sedikit 

begitu pula sebaliknya jika energi pakan rendah maka pakan yang dikonsumsi 

semakin banyak. Energi digunakan sebagai dasar penyusunan ransum dan 

kebutuhan nutrisi lainnya mengikuti kebutuhan energi. Itik akan berhenti makan 

apabila kebutuhan energinya sudah tercukupi (Rasyaf, 1993). Energi pakan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ternak karena energi yang rendah dapat 

menyebabkan kecernaan protein rendah sehingga banyak protein yang terbuang 

melalui ekskreta sebaliknya energi yang berlebihan akan meningkatkan 

pembentukan lemak dalam tubuh (Indarto dkk., 2011). Kebutuhan energi itik fase 

starter umur 0 – 2 minggu sebesar 2900 kkal EM/kg, fase grower umur 2 – 7 

mingu 3000 kkal EM/kg dan fase finisher yaitu 2900 kkal EM/kg (NRC, 1994). 

2.3.3. Lemak 

Lemak merupakan senyawa organik berlemak yang tidak larut dalam 

dalam air namun larut dalam eter, koloroform dan benzene (Anggorodi, 1994). 
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Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan sumber energi 

terbesar dari karbohidrat dan protein. Lemak yang dimakan ternak akan dipecah 

menjadi asam lemak oleh enzim lipase. Lemak membantu dalam penyerapan 

kalsium dan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, sebagai 

sumber tenaga yang lebih tinggi dari karbohidrat (Kaleka, 2015). Lemak juga 

berfungsi sebagai isolator panas, bahan baku penyusun hormon steroid dan 

carrier vitamin A, D, E, K (Zulfanita dkk., 2011). Kandungan lemak yang tinggi 

dalam pakan akan meningkatkan kandungan lemak dan kolesterol dalam tubuh 

unggas (Ismoyojati dkk., 2015). Lemak dalam ransum memiliki batasan antara 4 - 

7% (Zainuddin, 2006). Salah satu bahan sumber lemak yang digunakan dalam 

pakan adalah minyak. Asupan lemak yang rendah mengakibatkan menurunnya 

pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan. 

 

2.3.4. Serat Kasar  

 

Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat yang terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Serat kasar tidak dapat dicerna oleh unggas karena 

unggas tidak memiliki enzim selulosa dalam saluran pencernaan. Serat kasar 

memiliki manfaat membantu gerak peristaltik usus, mencegah penggumpalan 

pakan dan mempercepat laju digesta (Anggorodi, 1985). Serat kasar yang tinggi 

dalam pakan menyebabkan ternak merasa kenyang sehingga menurunkan 

konsumsi pakan karena serat kasar bersifat voluminous. Kandungan SK yang 

tinggi menyebabkan pencernaan nutrient semakin lama dan nilai energi 

produktifnya semakin rendah (Tillman dkk., 1991).  Kebutuhan energi metabolis 
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itik mencapai puncak pada umur 0 - 4 minggu dan 4 - 8 minggu (Suci, 2013). Itik 

mampu mencerna pakan dengan kandungan serat kasar tidak melebihi 12% 

(Ketaren, 2002).  

 

2.3.5. Mineral 

 

Mineral berfungsi sebagai pembentuk tulang dan cangkang telur. Mineral 

yang dibutuhkan dalam jumlah besar adalah Ca, P, Na dan Cl. Mineral dalam 

ransum sebaiknya diberikan dalam jumlah yang cukup terutama Ca (kalsium) dan 

P (fosfor) karena 70 – 80% mineral tubuh terdiri dari Ca dan P (Wahyu, 2004). 

Imbangan Ca dan P dalam ransum unggas adalah 2 : 1. Kebutuhan kalsium dan 

fosfor pada ransum itik adalah  sebesar 0,60% dan 0,30% (NRC, 1994).  

Fosfor mempunyai fungsi membantu pertumbuhan otot normal dan 

pembentukan tulang. Fosfor merupakan komponen asam nukleat dari kode 

genetik, fosfolipid dan juga komponen penggerak sejumlah besar sistem enzim. 

Fosfor berfungsi dalam metabolisme karbohidrat karena fosforilasi merupakan 

satu langkah mutlak dalam metabolisme monosakarida (Tillman dkk., 1991).  

Ternak yang mengalami kekurangan mineral mengalami pertumbuhan 

yang terhambat, kelumpuhan, konsumsi ransum menurun, produksi telur 

menurun, kulit telur tipis, bulu kasar dan laju metabolik meningkat. Batasan 

penggunaan garam dalam ransum itik sebaiknya tidak melebihi 0,4% atau 4000 

ppm (Rasyaf, 2012). Kandungan garam yang tinggi pada ransum akan memicu 

ternak mengonsumsi air minum lebih banyak sehingga mempengaruhi konsumsi 
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pakan serta mengganggu kerja saluran pencernaan sehingga penyerapan nutrisi 

kurang maksimal (Larasati dkk., 2017). 

 

2.4. Limbah Cair Pemindangan Ikan 

Pemindangan merupakan pengawetan ikan dengan cara perebusan ikan 

segar dengan tambahan garam dan air yang menghasilkan pindang ikan dan hasil 

sampingan berupa air limbah. Pemindangan dilakukan dengan merebus ikan 

dalam air dengan garam di bawah tekanan udara normal, tanpa perlakuan lanjutan 

yang dapat mencegah kegiatan enzim mikroorganisme lain, lisis sel serta bakteri 

pembusuk (Murniati, 2007). Jenis ikan yang biasa digunakan sebagai bahan baku 

dalam pemindangan sangat beragam meliputi ikan air laut, seperti Tongkol 

(Euthynus sp.), Tenggiri (Scomberomorus sp.), Kembung (Scomber sp.), dan 

Layang (Decapterus sp.), ikan air tawar, seperti Mas (Cyprinus carpio) dan Nila 

(Tilapia nilatica) serta ikan air payau, seperti Bandeng (Chanos chanos) 

(Danitasari, 2010).  

Industri pengolahan pindang banyak dihasilkan di Kabupaten Pati, Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kabupaten Pati dalam sehari 

setiap industri pemindangan ikan dapat memproduksi ikan segar sebanyak 1 - 4 

ton menjadi pindang dan menghasilkan limbah cair rebusan ikan sebanyak 20-50 

liter (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2013).  

Hasil sampingan pemindangan ikan berupa limbah cair jarang digunakan 

dan langsung dibuang menyebabkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran 

bau. Limbah cair pemindangan ikan berwarna kecoklatan dengan endapan keruh 
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dan memiliki aroma kuat. Limbah cair pemindangan ikan mengandung protein 

0,32%, lemak 10,95%, kadar air 83,44%, serat kasar 0,18%, garam 12,08%, Ca 2 

ppm dan P 0,02 ppm (Laboratorium Terpadu UNDIP, 2016). Limbah cair 

pemindangan ikan mengandung asam lemak tak jenuh omega 3 dan omega 6 

masing-masing sebesar <0,1% (LPPT UGM, 2017). Nilai gizi yang terkandung 

dalam limbah cair pemindangan ikan telah dimanfaatkan sebagai bahan penyusun 

pakan berupa produk protein konsentrat (Kementrian Lingkungan Hidup, 2005). 

Selain itu, limbah pemindangan ikan memungkinkan masih mengandung minyak 

ikan dapat membantu proses absorbsi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, 

mengurangi sifat berdebu dalam ransum dan mungkin meningkatkan palatabilitas 

pakan.  

Minyak ikan mengandung PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acid) atau asam 

lemak tak jenuh yang merupakan asam lemak essensial bagi ternak (Nurmalasari, 

2016). Eicosa pentaenoic acid atau EPA dan Docosa hexaenoic acid atau DHA 

merupakan asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan. Asam lemak 

omega 3 yang mampu menurunkan kolesterol, lemak abdominal, trigliserida, LDL 

dan meningkatkan HDL (Cashnidel dkk., 2010). Low Density Lipoprotein (LDL) 

merupakan lipoprotein yang mengangkut lipida ke sel-sel jaringan tubuh untuk 

ditimbun, High Density Lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein yang 

membawa kelebihan kolesterol keluar jaringan tubuh menuju hati dan VLDL 

merupakan lipoprotein yang merangsang pembentukan lipida darah yaitu 

trigliserida dan kolesterol (Duthie and Barlow, 1992). Omega 3 akan mengurangi 
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lipogenesis di hati dan secara otomatis menurnkan sekresi VLDL yang nantinya 

akan dikatabolis menjadi LDL dan menurunkan kolesterol dalam darah.  

Kelemahan limbah cair pemindangan ikan adalah mengandung asam 

lemak khususnya asam lemak tak jenuh yang rentan mengalami oksidasi dan 

memiliki kadar garam yang tinggi. Kandungan garam dalam limbah cair 

pemindangan ikan sebesar 12,08%. Tingginya kadar garam ini dapat 

menyebabkan gangguan fisiologis ternak yang mengakibatkan konsumsi air 

minum meningkat sehingga feses menjadi lebih encer dan konsumsi pakan 

menurun.Pemanasan pada proses pembuatan ikan pindang dan penyimpanan dapat 

memacu oksidasi asam lemak tak jenuh dalam limbah cair pemindangan ikan. 

Oksidasi omega 3 terjadi akibat oksigen berikatan dengan asam lemak tak 

jenuh menghasilkan peroksida dan senyawa radikal bebas. Radikal bebas yang 

dihasilkan dapat merusak antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh yaitu GSH  

(Glutathion  Peroksidase),  Selenium  (Se)  dan vitamin  E  yang menyebabkan 

kerusakan  pada  sel-sel  jaringan  tubuh  dan gangguan  metabolisme  tubuh 

(Rusmana dkk., 2008). Produk dari oksidasi adalah aldehid, keton dan 

hidrokarbon yang menyebabkan timbulnya ketengikan sehingga nilai gizinya 

menurun. Faktor yang mempengaruhi oksidasi yakni suhu, kadar air dan 

kelembaban (Yuanita, 2006). Kandungan lemak total dalam pakan yang 

mengalami oksidasi akan rusak. EPA dan DHA dalam omega 3 mengalami 

penurunan selama proses pemanasan pada pengolahan ikan tongkol (Khamidinal 

dkk., 2007).  Penambahan antioksidan seperti vitamin E (tokoferol), BHT 
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(butylated hydroxyl toluene) dan BHA (butilated hydroxy anisole) mampu 

mencegah oksidasi lemak.  

 

2.5. Lemak Daging 

 

Lemak yang terkandung dalam daging terdapat dalam bentuk trigliserida 

(Piliang dan Djojosoebagjo, 2006). Trigliserida dalam tubuh unggas sebanyak 

95% berasal dari pakan dan 5% disintesisi tubuh (Rasyaf, 1993). Komposisi 

pakan akan mempengaruhi pembentukan lemak tubuh (Zerehdaran dkk., 2004). 

Lemak dalam daging berasal dari energi pakan yang berlebih yang nantinya akan 

disimpan dalam bentuk lemak (Lingga dkk., 2016). Deposit lemak tubuh disimpan 

di sekitar organ dalam dan di bawah kulit (Setiawan dan Sujana, 2009).  

Kandungan lemak daging akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

umur ternak.  

Kandungan lemak daging itik lebih tinggi dibandingkan lemak daging itik 

yakni sebesar 8,2% sedangkan lemak daging ayam 4,8% (Yulianti dkk., 2006). 

Kandungan lemak daging bagian dada dan paha itik lokal umur 8 minggu berkisar 

antara 3,84% - 8,47%. Itik Peking mengandung lemak daging sebesar 13,8% per 

100 gram bagian edible portion (Damayanti, 2006). Kandungan lemak daging 

juga dapat dipengaruhi oleh persentase lemak abdominal yang berkorelasi positif 

yakni jika lemak abdomen meningkat maka lemak karkas juga meningkat (Salam 

dkk., 2013). Faktor yang mempengaruhi penimbunan lemak tubuh antara lain 

jenis kelamin, tingkat pertumbuhan, imbangan protein-energi ransum, dan 
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semakin tinggi kandungan lemak daging semakin tinggi juga kolesterolnya 

(Ismoyowati dan Widyastuti, 2003). 

 Asam lemak omega 3 pada ransum dapat mereduksi asam lemak jenuh 

dalam karkas dan lemak abdomen (Coetzee dan Hoffman, 2002). Penurunan 

deposit lemak tubuh oleh asam lemak tak jenuh yakni dengan menekan aktivitas 

enzim asam lemak sintetase dalam pembentukan malonil KoA yang 

mengakibatkan asetil KoA tidak terbentuk dan sintesis lemak menjadi terhambat 

(Nitasari, 2013). Asetil KoA merupakan prekursor sintesis kolesterol. 

Mekanisme omega 3 dalam menurunkan deposisi lemak juga dapat 

disebabkan oleh pengaruhnya dalam menekan aktivitas lipoprotein lipase (LPL) 

dalam plasma (Zhang dkk., 2007). Peran LPL dalam deposisi lemak sangat 

penting dimana asam lemak yang akan dideposisikan dalam jaringan adipose 

harus diubah menjadi asam lemak bebas agar dapat melewati membran adiposa 

sehingga LPL menghidrolisis trigliserida yang diangkut Low Density Lipoprotein 

(LDL) menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Penurunan aktivitas LPL akan 

menurunkan pembentukan asam lemak bebas sehingga penimbunan lemak dalam 

jaringan adipose berkurang (Hidayat, 2015). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nitasari (2013), kandungan omega 3 sebesar 0,66% dalam ransum 

menurunkan lemak daging  ayam broiler.  

 

2.6. Lemak Abdominal 

 

Lemak abdomen merupakan komponen lemak tubuh yang terdapat di rongga 

perut termasuk yang mengelilingi empedal (Anggorodi, 1994). Penimbunan lemak 
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disebabkan karena terjadi kelebihan energi setelah digunakan untuk hidup pokok 

dan produksi (Anggorodi, 1985). Lemak abdominal  berkorelasi positif dengan 

lemak karkas yakni jika lemak abdomen meningkat maka lemak karkas juga 

meningkat (Salam dkk., 2013). Lemak abdomen akan meningkat jika diberi 

ransum dengan kandungan protein yang rendah dan energi yang tinggi (Fontana 

dkk., 1993).  

Periode pertumbuhan awal ternak, lemak yang disimpan dalam tubuh rendah 

karena belum mengarah pada pembentukan lemak dan pada masa pertumbuhan 

akhir pertumbuhan lemak akan berlangsung cepat. Jaringan adipose yang berperan 

dalam penyimpanan lemak adalah rongga perut atau abdomen (Piliang dan 

Djojosoebagio, 2002). Rata – rata persentase lemak abdominal itik Mojosari, itik 

Tegal dan persilangan itik Mojosari Tegal adalah 0,55 – 0,89% (Bintang dkk., 

1997). Lemak abdominal itik Peking adalah sebesar 2,3% (Matitaputty dan 

Suryana, 2010). Deposit lemak abdominal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain nutrisi, jenis kelamin, umur, genetik dan faktor lingkungan seperti suhu, pola 

perkandangan dan pencahayaan (Tumuva dan Teimouri, 2010). Lemak abdominal 

akan semakin menurun seiring menurunnya trigliserida darah (Muchtadi dkk., 

1993). 

Hubungan deposit lemak abdomen sebagai akibat berkurangnya energi 

ransum yang dikonsumsi berkaitan dengan berkurangnya aktivitas enzim 

lipogenesis di hati antara lain enzim nicotinamideadenin dinukleotida phosphate-

malat dehidrogenase, glukosa-6-fosfat (G-6-PDH), 6-fosfoglukonat 

dehydrogenase dan enzim fatty acyd synthase (FAS) (Fouad dan El-Senousey 
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(2014) dalam . Enzim FAS berperan penting dalam jalur lipogenesis de novo di 

hati yang menentukan kemampuan ternak untuk mensintesis lemak. Faktor lain 

yang mempengaruhi deposisi lemak abdomen adalah protein ransum. Peningkatan 

protein dalam ransum akan menyebabkan penurunan ekspresi mRNA dari enzim 

FAS dalam hati (Choi dkk., 2006).  

Derajat kejenuhan lemak dalam ransum mempengaruhi deposisi lemak 

abdomen dimana semakin panjang rantai lemak maka semakin rendah 

metabolismenya yang menyebabkan lemak yang dideposisikan semakin rendah 

(Hidayat, 2015). Deposisi lemak abdominal merupakan salah satu ikutan dari 

deposisi lemak tubuh dimana tingginya lemak tubuh akan berpengaruh terhadap 

pembentukan lemak di abdomen. Deposisi lemak tubuh dapat diturunkan 

menggunakan asam lemak omega 3 dengan menekan aktivitas lipoprotein lipase 

(LPL) dalam plasma. LPL berperan dalam merubah trigliserida yang diangkut 

LDL menjadi asam lemak bebas dan gliserol agar dapat melewati membran 

adiposa dan dideposisikan dalam jaringan adiposa. Penurunan aktivitas LPL akan 

menurunkan pembentukan asam lemak bebas sehingga penimbunan lemak dalam 

jaringan adipose berkurang (Hidayat, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan 

Nitasari (2013), penggunaan limbah bandeng yang mengandung omega 3 sebesar 

0,66% mampu menurunkan lemak abdominal ayam broiler.  

 

2.7. Kolesterol Daging 

 

Kolesterol merupakan bagian lemak yang berwarna kekuningan. Struktur 

dasar kolesterol berupa steroid dengan rumus molekul C27H45OH yang berperan 
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sebagai prekursor dari asam empedu dan hormone steroid (Ganong, 1983). 

Kolesterol merupakan penyusun membran sel dan terdapat di lipoprotein plasma 

dalam kolesterol bebas atau gabungan asam lemak rantai panjang. Kolesterol 

berperan dalam memelihara membran, produksi vitamin D pada permukaan kulit, 

absorbsi kalsium dan perkembangan sel otak (Daniels dkk., 2009).  

Faktor yang mempengaruhi kandungan kolesterol antara lain lemak, 

protein, karbohidrat, serat kasar dan biosintesisi kolesterol. Kolesterol terdiri dari 

dua jenis yaitu kolesterol yang berasal dari pakan (kolesterol eksogen) dan 

kolesterol yang disintesis oleh tubuh (kolesterol endogen). Lemak yang 

terkandung dalam tubuh merupakan prekursor kolesterol endogen (Harper dkk., 

1980).  

Biosintesis kolesterol terdiri dari lima tahap yaitu (1) konversi asetil KoA 

menjadi 3-hidroksil-3 metilglutoril KoA (HMG KoA), (2) konversi HMG KoA 

menjadi mevalonat, (3) konversi mevalonat menjadi molekul isoprene yaitu 

isopentil pirofosfat (IPP) bersama hilangnya CO2, (4) konversi IPP menjadi 

squalene, (5) konversi squalene menjadi kolesterol (Harper dkk., 1980). 

Kolesterol berbanding lurus dengan lemak tubuh, semakin meningkat kandungan 

lemak maka kandungan kolesterol juga meningkat (Mahfudz dkk., 1997). 

Kolesterol merupakan bagian dari lemak, meningkatnya kandungan lemak akan 

diikuti peningkatan kolesterol (Devlin, 1993). 

Kolesterol dalam darah ditransportasi oleh protein transport yakni HDL 

atau High Density Lipoprotein, LDL atau Low Density Lipoprotein dan VLDL 

atau Very Low Density Lipoprotein. HDL merupakan lipoprotein yang membawa 
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kelebihan kolesterol keluar jaringan tubuh menuju hati (Iryanti dkk., 2005). LDL 

merupakan lipoprotein yang mengangkut lipida ke sel-sel jaringan tubuh untuk 

ditimbun dan VLDL merangsang pembentukan lipida darah yaitu trigliserida dan 

kolesterol (Duthie and Barlow, 1992). Kadar kolesterol yang tinggi dalam produk 

unggas kurang disukai karena dapat menyebabkan timbunan lemak dalam 

pembuluh darah yang memicu penyakit seperti jantung koroner dan ateroklerosis 

(Sutrihadi dkk., 2013). Standar kolesterol daging itik dari berbagai jenis berkisar 

antara 136,7 mg/dl – 203,3 mg/dl (Wijaya dkk., 2013). Kandungan kolesterol 

daging itik Peking umur 8 minggu berkisar antara 153,96 mg/100g – 252,90 

mg/100g (Ardiansyah, 2014). Rata-rata kolesterol daging itik lokal yakni itik 

Magelang dan itik Tegal berturut-turut adalah 57,56 mg/100g dan 64,82% 

(Muliani, 2004). 

Efek klinis penggunaan omega 3 dalam menurunkan kolesterol diduga 

disebabkan pengaruhnya terhadap mekanisme produksi lipoprotein transport di 

dalam hati yang disekresikan dalam darah. Omega-3 dapat menurunkan VLDL 

dan LDL dan meningkatkan HDL (Rusmana dkk., 2008). Omega-3 berperan 

menurunkan kadar kolesterol melalui penghambatan biosintesis kolesterol yang 

dengan sendirinya menekan aktivitas VLDL atau lipoprotein yang merangsang 

pembentukan lipida darah. Omega 3 menghambat biosintesis kolesterol dengan 

menghambat aktivasi Hidroksi Metil Glutaril Asetil KoA (HMG KoA) reduktase 

dan piruvatkinase (Chasnhidel, 2009). HMG KoA reduktase adalah enzim utama 

yang mendukung sintesis kolesterol dalam hati dengan berikatan dengan 

mengubah HMG KoA menjadi mevalonat. Omega 3 masuk dalam sintesisi 
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kolesterol berbentuk asam hidroksil terbuka dengan konsentrasi lebih dari 

konsentrasi HMG KoA menyebabkan HMG KoA reduktase cenderung berikatan 

dengan omega 3 sehingga jumlah kolesterol yang disintesis tereduksi dan 

pembentukan trigliserida berkurang (Nitasari, 2013). Rendahnya VLDL akan 

menyebabkan hati lebih banyak merubah kolesterol menjadi empedu yang akan 

meningkatkan aktivitas reseptor HDL sehingga kolesterol menurun dan 

pembentukan lemak di dalam tubuh ternak juga menurun. Trigliserida bersama 

apo-B lipoprotein membentuk VLDL yang dieksresikan dalam darah (Duthie and 

Barlow, 1992). 

 Omega-3 dapat menurunkan kolesterol melalui dua cara utama yaitu 

merangsang ekskresi kolesterol melalui empedu dari hati ke dalam usus dan 

merangsang katabolisme kolesterol oleh HDL ke hati kembali menjadi asam 

empedu dan tidak diregenerasi lagi melainkan dikeluarkan bersama ekskreta 

(Sudibya, 2013). Kolesterol merupakan salah satu penyusun empedu sehingga 

semakin banyak empedu yang disekresikan maka semakin banyak kolesterol yang 

digunakan dalam produksi empedu (Purseglove dkk., 1981). Peran kolesterol 

sebagai prekursor asam empedu adalah menyerap trigliserida dan vitamin yang 

larut dalam lemak yang berasal dari pakan (Muchtadi dkk., 1993).  

Omega 3 tidak dapat menurunkan kolesterol hal ini disebabkan asam 

lemak omega 3 tidak mampu membatasi enzim yang berperan dalam sintesis 

kolesterol (Santoso dkk., 2013). Hal ini dikarenakan omega 3 akan bekerja jika 

diimbangi dengan omega 6. Omega 3 akan terserap secara sempurna apabila 

terdapat imbangan antara omega 3 dan omega 6 (Wijiastuti dkk., 2013). Rasio 
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pemberian omega 3 dan 6 yang seimbang adalah 6 : 1 (Suripta dan Astuti, 2007). 

Nisbah omega 3 dan 6 yang seimbang adalah 5 : 1 (Newton, 1996). Perbandingan 

omega 3 dan omega 6 akan mempengaruhi pembentukan micelle yang merupakan 

lipoprotein asam lemak supaya dapat diabsorbsi dan masuk dalam peredaran 

darah (Leeson dan Atteh, 1995). 

 

2.8. Income Over Feed Cost (IOFC) 

 

Income over feed cost adalah nilai selisih antara total pendapatan dengan 

total biaya ransum selama pemeliharaan (Prawirokusumo, 1990). Income over 

feed cost (IOFC) merupakan selisih dari total biaya pendapatan dengan total biaya 

pakan yang dikeluarkan selama pemeliharaan ternak atau dihitung dengan 

mengurangi hasil penerimaan dengan total biaya pakan (Prihatno dkk., 2014).  

Income over feed cost merupakan pendapatan yang didasarkan atas biaya ransum 

yang diperoleh dari hasil perkalian antara hasil produksi peternakan (dalam 

kilogram hidup) dengan harga per kilogram produk dikurangi biaya pakan. Biaya 

pakan yang digunakan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk ransum 

selama pemeliharaan. Income over feed cost dapat mengetahui besarnya 

keuntungan setiap perlakuan. Faktor yang mempengaruhi nilai IOFC antara lain 

konsumsi ransum, harga jual, bobot badan akhir dan biaya pakan. Nilai IOFC 

dipengaruhi oleh konversi pakan (Shabrina dkk., 2015). Biaya ransum, pemberian 

ransum, pemilihan bibit, dan konversi ransum mempengaruhi nilai IOFC (Saleh 

dkk., 2006). Nilai IOFC akan meningkat jika nilai konversi ransum menurun, 

sebaliknya jika nilai konversi ransum meningkat maka nilai IOFC akan menurun. 


