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 BAB I  

PENDAHULUAN 

Itik mulai dipopulerkan di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, 

untuk menjadi ternak penghasil daging dan telur selain ayam, karena 

pemeliharaanya lebih mudah daripada ayam ras. Populasi itik di Indonesia pada 

Oktober 2017 sebanyak 49.709.403 ekor, dengan angka pertumbuhan sebesar 

4,82% (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017). Namun, 

kelemahan produk itik yaitu masih tingginya kadar lemak dan kolesterol apabila 

dibandingkan daging ayam. Kandungan kolesterol dan lemak daging itik lebih 

tinggi yaitu masing-masing sebesar 75 mg dan 13,8% dalam 100 g  (Dean, 2001) 

dibandingkan ayam broiler masing-masing sebesar 52,44 mg dan 4,97% dalam 

100 g (Purwanti, 2008). Beberapa penelitian terakhir membuktikan bahwa kadar 

kolesterol dan lemak yang tinggi dalam makanan jika dikonsumsi melebihi 

ambang batas menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner (coronery heart 

disease) yang merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Oleh karena itu, 

sudah saatnya diperlukan inovasi dalam menurunkan kadar lemak dan kadar 

kolesterol daging, sekaligus mampu meningkatkan kadar protein daging melalui 

penggunaan bahan alternatif sebagai penyusun ransum itik. 

Bahan alternatif yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia yaitu kulit 

bawang merah dan bawang putih. Zat aktif dalam kulit bawang merah dan 

bawang putih adalah flavonoid dan organosulfur yang masing-masing dapat 

berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Menurut Hanen dkk. (2012) bahwa 
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flavonoid merupakan komponen fitokimia pada bawang yang memiliki peran 

sebagai antioksidan, sedangkan organosulfur lebih berperan sebagai antibakteri. 

Kandungan flavonoid dalam umbi bawang merah dan bawang putih masing-

masing sebesar 304,3 dan 101 mg/kg berat segar (Gregorio dkk., 2010) dan  

kandungan organosulfur secara keseluruhan dalam umbi bawang merah sebesar 

61% dan umbi bawang putih sebesar 83,85% (Mnayer dkk., 2014). Menurut 

Hidajati (2005) bahwa bawang putih (Allium sativum) dosis 2 mg/ekor/hari dapat 

menurunkan kadar lemak daging ayam pedaging. Bukan hanya umbi bawang 

merah dan bawang putih yang terbukti dapat dimanfaatkan untuk menurunkan 

kadar lemak dan kolesterol, namun limbahnya berupa kulit juga mampu 

menurunkan kadar keduanya. Nuutila dkk. (2002) melaporkan bahwa kulit 

bawang putih memiliki 7 kali lebih besar aktivitas antioksidan daripada umbi 

bawang. Penelitian Kim dkk. (2009)  menunjukkan bahwa pemberian tepung kulit 

bawang putih sebanyak 4% lebih efektif menurunkan kolesterol daging jika 

dibandingkan dengan pemberian tepung umbi bawang putih dalam ransum ayam 

broiler. Kedua zat aktif tersebut mampu menurunkan kadar lemak dan kolesterol 

serta meningkatkan kadar protein daging.  

Antibakteri mampu menekan bakteri patogen dan meningkatkan bakteri 

menguntungkan, sehingga penyerapan nutrien lebih optimum dikarenakn saluran 

cerna menjadi sehat dan kerja enzim lebih baik. Menurut Hedges dan Lister 

(2007) bahwa antibakteri dapat menghambat beberapa bakteri antara lain 

Clostridioum, Bacillus, Escherichia, Micrococcus, Mycobacterium, 

Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus dan Streptococcus. Selanjutnya, fungsi 
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antioksidan adalah mendukung suasana asam dalam pencernaan sehingga 

peningkatkan populasi bakteri asam laktat (BAL) yang dapat menghasilkan enzim 

bile salt hidrolize (BSH) untuk mendekonjugasi garam empedu sehingga terjadi 

penurunan kecernaan dan penyerapan kolesterol (Yulinery dkk., 2006). Menurut 

Ivanovic dkk. (2012)  bahwa penyerapan nutrien yang baik berdampak terhadap 

komposisi daging. Antioksidan juga mampu mempertahankan kadar protein 

daging karena antioksidan dengan tingginya gugus OH dipastikan dapat mengikat 

radikal bebas lebih banyak (Choi dkk., 2010). 

Dengan demikian, pada penelitian ini dikaji tentang manfaat kulit bawang 

merah dan bawang putih menjadi bahan pakan alternatif itik terhadap kadar 

lemak, kolesterol dan protein daging serta pertambahan bobot badan itik. 

Hipotesis penelitian adalah penambahan tepung kulit bawang merah (TKBM) dan 

tepung kulit bawang putih (TKBP) pada campuran ransum itik dapat menurunkan 

kadar lemak dan kolesterol daging dan meningkatkan kadar protein daging 

sehingga dapat menghasilkan daging itik lebih berkualitas, sekaligus 

meningkatkan performa itik berupa peningkatan bobot badan. 

 

  


