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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2017 di kandang 

panggung Laboratorium Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro Semarang.  Analisis kandungan bahan pakan 

dan limbah ekstraksi daun pepaya dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 

Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Isolasi bakteri asam laktat dan fermentasi limbah ekstraksi daun pepaya dilakukan 

di Laboratorium Mikrobiologi, Universitas Muhammadiyah Semarang. 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Tegal yang dibeli 

dari peternak itik Tegal betina di Jepara sebanyak 96 ekor umur 22 minggu pada 

tahap pendahuluan dan umur 30 minggu pada pengambilan data. Itik berasal dari 

Desa Gerdu Kabupaten Jepara, dengan bobot badan rata-rata 1.412 ± 175,12 g 

(CV=0,16%). Pakan yang digunakan terdiri dari bahan pakan jagung giling, 

tepung ikan, bungkil kedelai,  bekatul, premix dan kombinasi limbah EDP dan 

BAL. Bakteri asam laktat diisolasi dari sekum itik dan limbah ekstraksi daun 

pepaya dari PT. Industri Jamu Borobudur, Semarang. 

Kandang yang digunakan adalah jenis kandang panggung yang di 

dalamnya dibagi lagi menjadi 16 bagian atau unit dengan ukuran pajang 1 m x 

lebar 90 cm dan tinggi 1 m dan setiap unit diisi 6 ekor itik. Peralatan yang 
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digunakan berupa timbangan digital merek casio dengan ketelitian 0,001 g untuk 

menimbang bobot itik dan organ dalamnya, pita ukur dengan ketelitian 1 mm 

untuk mengukur panjang saluran pencernaan itik, pisau daging untuk 

menyembelih dan memotong itik, kertas label untuk memberi label pada sampel 

agar tidak tertukar, thermohygrometer untuk mengetahui suhu dan kelembapan 

kandang, dan alat perkandangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan itik.  

Ransum dibuat dari bahan pakan yang dianalisis proksimat dengan hasil 

Analisis Bahan Pakan disajikan dalam Tabel 2, kandungan oligosakarida daun 

pepaya disajikan dalam Tabel 3. Komposisi dan kandungan nutrien yang 

digunakan disajikan pada Tabel 4. 

  Tabel 2. Hasil Analisis Bahan Pakan  

Bahan pakan EM** PK* SK* LK* Ca* P* Abu* 

 (kkal/kg) ---------------------------------(%)---------------------------- 

Jagung 3.197,68 7,36 0,64 0,74 0,37 0,44 15,87 

Bungkil 

Kedelai 
2.985,01 46,02 2,48 0,71 0,60 0,25 27,19 

Bekatul 2.404,86 7,80 15,3 3,67 0,002 0,62 19,87 

MBM 2.769,00 52,34 5,4 9,08 2,37 1,89 15,32 

Tepung Ikan 3.008,88 42,37 11,48 17,41 5,11 2,88 25,53 

Mineral       0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 1,00 0,00 

Limbah EDP 727,45 11,82 14,33 0,43 5,51 0,17 59,64 
* Berdasarkan bahan kering udara 

* Analisis proksimat dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas 

Peternakan dan Pertananian, Universitas Diponegoro, Semarang (2017) 

** Berdasarkan rumus perhitungan dengan rumus balton : 

            EM (kkal/kg) = 40,81 [ 0,87 ( PK + 2,25 x LK+  BETN ) + k ]  yang disitasi Wijaya et al. 

(2017). 

Tabel 3. Kandungan Oligosakarida Daun Pepaya dengan Uji HPLC 

Parameter Hasil 

 -------(%)--------- 

Maltopentosa 

Rafinosa 

Manosa 

Arabinosa 

0,03 

0,49 

0,01 

0,34 
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Tabel 4. Komposisi dan Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Bahan pakan 
Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

                                                      ------------------------(%)--------------------------- 

Jagung 52 52 52 52 

Bungkil Kedelai 23 23 23 23 

Bekatul 8   8   8   8 

Meat Bone Meal (MBM) 6   6   6   6 

Tepung Ikan 6   6   6   6 

Mineral 5   5   5   5 

Limbah EDP dan BAL 0   1  2   3 

Total 100 101 102 103 

Kandungan nutrien     

EM (kkal/kg) 2.888,41 2.867,01 2.846,03  2.825,46 

Protein kasar (%) 20,71     20,63     20,54     20,46 

Serat Kasar (%) 3,14        3,25       3,36        3,46 

Lemak Kasar (%) 2,43         2,41        2,39         2,37 

Ca (%) 2,40         2,43        2,46         2,49 

P (%) 0,67         0,66         0,66         0,65 

 

3.2. Metode 

Metode penelitian yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap persiapan, 

penerapan perlakuan dan pengambilan data dan tahap analisis data. Tahap 

persiapan meliputi persiapan alat dan bahan yang digunakan, tahap perlakuan dan 

pengambilan data meliputi pemberian perlakuan, pemeliharaan dan pengukuran 

bobot itik dan organ pencernaan serta mengukur panjang organ pencernaan itik.  

3.2.1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi persiapan kandang, dilanjutkan penyediaan 

perlengkapan kandang, penyediaan bahan pakan, analisis proksimat bahan pakan, 

penyusunan ransum, penyediaan limbah ekstraksi daun pepaya, penyediaan 

bakteri asam laktat, pembuatan sinbiotik, dan penyediaan itik.  
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Proses isolasi dan pengenceran bakteri adalah sebagai berikut, bakteri 

asam laktat diisolasi dari sekum itik dan dimasukan dalam media MRS (de Man 

Rogosa and Sharpe) cair. Bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

sampai bakteri tumbuh. Pengkulturan dilakukan pada media MRS agar yang 

ditambah CaCO3 1% sebanyak 0,5 g dan diinkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 

37
o
C. Bakteri yang memiliki ciri-ciri seperti bakteri asam laktat akan disubkultur 

di MRS cair dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C, kemudian dilakukan 

kultur lagi di agar. Bakteri akan diencerkan lagi sebanyak 8 kali. Probiotik yang 

dihasilkan memiliki koloni sebanyak 2,1 x 10
9
 CFU/ml.  

 

           Isolasi 

 

      Sekum Itik               Kulturisasi        

          

    Diencerkan 

             + 

     

          Bakteri asam laktat         Probiotik                Limbah ekstraksi 

      daun pepaya 

  

 

 

       Aditif Pakan 

 

 

Gambar 2. Tahap Pembuatan Aditif Pakan 

 

Pembuatan aditif pakan kombinasi limbah ekstraksi daun pepaya dan bakteri 

asam laktat adalah sebagai berikut, probiotik diinkubasi dengan menambah 100 
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ml akuades dengan 10 ml bakteri asam laktat selama 24 jam dengan suhu 37
o
C. 

Tiga sampel limbah ekstraksi daun pepaya dengan jumlah 1, 2 dan 3 g disiapkan 

untuk memperoleh dosis perbandingan prebiotik dan probiotik yang optimal. 

Setiap sampel ditambahkan probiotik 110 ml yang telah diinkubasi kemudian 

diinkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 37
o
C. Tahap selanjutnya, setiap sampel 

diencerkan sebanyak 8x menggunakan 10 ml NaCl 0,85%. Berikut hasil koloni 

tiap sampel percobaan dengan pengenceran 8x 

- 1 g yaitu 1,8 x 10
9 

CFU/ml 

- 2 g yaitu 2,0 x 10
9 

CFU/ml 

- 3 g yaitu 2,1 x 10
9
 CFU/ml 

Jumlah perbandingan prebiotik dan probiotik yang digunakan adalah 3 g : 110 ml. 

3.2.2. Tahap penerapan perlakuan dan pengumpulan data 

Jumlah kombinasi limbah EDP dan BAL yang dibutuhkan adalah 

sebanyak 216 g. untuk perlakuan dengan dosis 1, 2 dan 3% dari pakan dalam 1 

hari. Untuk menghasilkan limbah EDP dan BAL sebanyak 216 g dalam 1 hari, 

216 g limbah ekstraksi daun pepaya dicampur dengan probiotik yang terdiri dari 

7,2 g aquades dan 720 ml bakteri asam laktat.  

Probiotik dibuat dengan mencampurkan 7,2 liter akuades dan 720 ml 

bakteri asam laktat lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37ºC. Probiotik 

yang telah diinkubasi ditambah dengan 216 gram limbah ekstraksi daun pepaya 

lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C. 
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Hasil kombinasi limbah EDP dan BAL yang telah diinkubasi ditambahkan 

ke ransum dengan dosis 0, 1, 2 dan 3% dari ransum yang diberikan (150 

g/ekor/hari). Dosis yang ditambahkan dalam ransum adalah : 

- dosis 0% (T0) = 150 g pakan basal/ekor/hari tanpa pakan tambahan. 

- dosis 1% (T1) = 150 g pakan basal/ekor/hari + 1,5 g (EDP+BAL). 

- dosis 2% (T2) = 150 g pakan basal/ekor/hari + 3 g (EDP+BAL). 

- dosis 3% (T3) = 150 g pakan basal/ekor/hari + 4,5 g (EDP+BAL). 

Pemeliharaan itik dimulai dengan adaptasi pakan selama 2 minggu 

kemudian dipelihara lagi sampai umur 30 minggu, pemeliharaan meliputi 

pemberian pakan setiap pagi dan sore hari, pemberian minum secara ad libitum, 

sanitasi pakan dan minum, Pengecekan suhu dan kelembapan serta buka tutup 

tirai untuk mengatur sirkulasi udara. 

 Data diambil satu ekor yang memiliki bobot badan paling mendekati rata-

rata tiap satu unit, dengan cara sebagai berikut : 

1. Itik disembelih dengan tata cara Islam. 

2. Bulu itik dibersihkan sampai bersih dengan cara membasahi dengan air 

panas terlebih dahulu. 

3. Organ pencernaan dikeluarkan dari dalam badan itik. 

4. Organ saluran pencernaan dibersihkan dari kotoran. 

5. Bobot relatif saluran pencernaan dihitung dengan cara menimbang bobot 

ventrikulus, hati, usus halus dan sekum dibagi dengan bobot hidup dikali 

100% (g/100 g bobot hidup). 

Bobot relatif saluran pencernaan 
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= 
 o ot  aluran  en ernaan

 o ot hidup
 x 100% 

6. Panjang jejenum, ileum, duodenum dan sekum diukur dengan cara 

digantung dan diukur dari ujung atas sampai bawah dari saluran 

pencernaan menggunakan pita ukur dengan satuan cm. 

3.2.3. Rancangan penelitian dan analisis data 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 4 ulangan setiap ulangan sebagai unit 

percobaan, sehingga terdapat 16 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 

6 ekor itik. Data hasil penelitian diolah secara statistik menggunakan analisis 

ragam uji F, apabila ada perbedaan dilanjut dengan uji Duncan (Mas, 2015). 

Parameter yang diamati adalah bobot relatif saluran ventrikulus, usus halus, hati, 

sekum serta panjang illeum, jejunum, duodenum sekum. 

Hipotesis statistik pada penelitian sebagai berikut: 

H0    tidak terdapat pengaruh perbedaan pemberian sinbiotik limbah ekstraksi 

daun pepaya dan BAL sebagai sinbiotik terhadap profil saluran pencernaan 

H1   terdapat pengaruh perbedaan pemberian sinbiotik limbah ekstraksi daun 

pepaya dan BAL sebagai sinbiotik terhadap profil saluran pencernaan 

Kriteria pengujian hipotesis adalah: 

- Jika F-hitung < F - tabel maka terima H0 (tidak ada perbedaan antar 

kelompok perlakuan) 

- Jika F-hitung ≥ F - tabel maka tolak H0 atau teima H1 ( terdapat perbedaan 

antar kelompok perlakuan). 


