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 BAB III  

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang Deposisi Protein pada Itik Tegal Fase Layer dengan 

Pemberian Limbah Ekstraksi Daun Pepaya dan Bakteri Asam Laktat sebagai 

Aditif Pakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 – Januari 2018 di 

Laboratorium Produksi Ternak Unggas dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan 

Fakultas Peternakan dan Pertanian Uniersitas Diponegoro. Isolasi bakteri asam 

laktat dan fermentasi limbah ekstraksi daun pepaya dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi, Universitas Muhammadiyah, Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Tegal petelur 

sebanyak 96 ekor umur 22 minggu dengan bobot badan 1.412 ± 175 g. Ransum 

menggunakan bahan pakan jagung giling, bungkil kedelai, tepung ikan, bekatul, 

meat bone meal dan mineral. Komposisi nutrien ransum dapat dilihat pada Tabel 

1. Aditif pakan terdiri dari limbah ekstrak daun pepaya dan BAL. Obat yang 

diberikan yaitu berupa Vita Chick. Penelitian menggunakan 16 unit kandang 

sistem panggung dengan ukuran 1 m x lebar 90 cm dan tinggi 1 m dan setiap unit 

diisi 6 ekor itik.  Kandang yang digunakan untuk pengukuran kecernaan sejumlah 

16 unit sistem battery individual, setiap unit diisi 1 ekor itik petelur.  
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Tabel 1. Komposisi dan Kandungan Nutrien Ransum 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 

Sinbiotik  0   1  2   3 

Total         100 101 102 103 

Kandunan nutrien*     

EM (kkal/kg)** 2888,41 2867,01 2846,03  2825,46 

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 

* Kandungan nutrien sudah disetarakan ke dalam 100%  

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Racangan penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL), menggunakan 4 perlakuan dan 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit 

percobaan. setiap unit percobaan diisi 6 ekor itik petelur. Perlakuan ransum dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

T0 : pemberian ransum tanpa penambahan aditif pakan 

T1 : pemberian ransum dengan tambahan aditif pakan 1% 

T2 : pemberian ransum dengan tambahan aditif pakan 2% 

T3 : pemberian ransum dengan tambahan aditif pakan 3% 
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3.2.2. Prosedur penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 tahap, meliputi tahap persiapan, tahap 

perlakuan dan tahap pengambilan data. 

Tahap persiapan penelitian meliputi persiapan kandang dan perlengkapan 

pemeliharaan, analisis proksimat bahan pakan, pengadaan bahan pakan,  isolasi 

bakteri asam laktat dari saluran pencernnaan itik, pembuatan sinbiotik dan 

pengadaan itik Tegal. Tahap persiapan kandang dimulai dengan pembuatan 

kandang petak sebanyak 16 unit dengan luas 1x1 meter yang dilengkapi dengan 

tempat makan dan tempat minum. Pembersihan kandang  dan melakukan fumigasi 

pada kandang dan lingkungan.  

 

           Isolasi 

 

      Sekum Itik     Kulturisasi        

          

 

             + 

 

          Bakteri asam laktat                  Limbah ekstraksi 

      daun pepaya 

 

 

 

       Aditif Pakan 

 

Ilustrasi 1. Tahap Pembuatan Aditif Pakan Kombinasi Limbah Ekstraksi 

Daun Pepaya dan Bakteri Asam Laktat 
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Tahap pembuatan aditif pakan dimulai dengan pembuatan probiotik atau 

BAL yang berasal dari saluran pencernaan itik sebagai berikut : 

1. Mengambil usus itik berupa illeum, duodenum, dan sekum seberat 1 g 

dengan panjang 1 cm 

2. Usus kemudian dimasukan ke media deMan Rogosa Sharpe (MRS) 

cair untuk membiakkan bakteri yang ada di dalamnya, dilakukan 

inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37oC 

3. Kemudian melakukan kulturisasi pada MRS agar 100 ml + CaCO3 1% 

sebanyak 0,5 g untuk mendapatkan bakteri asam laktat, kulturisasi ini 

dilakukan selama 24 jam dengan suhu 37oC 

4. Kemudian setalah bakteri asam laktat tumbuh dilakukan pemurnian 

yaitu dengan cara membiakkan pengulangan metode di MRS cair dan 

MRS agar 

5. Apabila bakteri asam laktat telah murni (tidak tercampur jenis bakteri 

lain) dilakukan penghitungan koloni yang dilakukan dengan cara 

pengenceran sebnyak 8x, hasil akhir koloni bakteri asam laktat berupa 

Lactobacillus sp berjumlah 2,1 x 109 CFU/ml. 

Cara pembuatan aditif pakan yang berasal dari campuran limbah ekstraksi 

daun pepaya dan bakteri asam laktat adalah sebagai berikut 

1. limbah ekstraksi daun pepaya yang akan dipergunakan sebagai prebiotik 

dijemur selama 4 – 5 hari hingga kering lalu dihaluskan dengan grinder. 

2.  Pembuatan sinbiotik dilakukan dengan menggabungkan limbah ekstraksi 

daun pepaya yang sudah dihaluskan sebanyak 1, 2 dan 3 g dengan 110 ml 
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probiotik bakteri asam laktat (Lactobacillus sp) kemudian diinkubasi 

selama 24 jam dengan suhu 370C. 

3. Setalah 24 jam pada fase pertumbuhan kemudian  menghitung koloni 

terbanyak pada ketiga perbandingan, nilai koloni tertinggi terdapat pada 3 

gram limbah ektrak daun pepaya + 110 ml BAL dengan nilai koloni 2,1 x 

109 CFU. Hasil tersebut yang kemudian diterapkan sebagai sinbiotik untuk 

perlakuan T1 : 1%, T2 : 2%, T3 : 3% ke dalam ransum pakan. 

 

Berikut adalah cara perhitungan aditif pakan kombinasi limbah ekstraksi 

daun papaya dan bakteri asam laktat untuk memenuhi kebutuhan perlakuan 1, 2 

dan 3% dari ransum dalam 1 hari : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan aditif pakan 1, 2 dan 3% dari ransum itik dalam 

satu hari untuk semua unit percobaan dibutuhkan total aditif pakan 

kombinasi limbah ekstraksi daun pepaya dan bakteri asam laktat sebanyak 

216 g. 

2. Untuk menghasilkan aditif pakan sebanyak 216 g dalam 1 hari, dilakukan 

pencampuran 216 g limbah ekstraksi daun pepaya dengan probiotik yang 

terdiri dari 7,2 liter akuades dan 720 ml bakteri asam laktat. 

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

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

4. Probiotik yang telah diinkubasi ditambah dengan 216 g limbah ekstraksi 

daun pepaya lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37oC. 
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5. Aditif pakan yang telah diinkubasi ditambahkan ke ransum dengan dosis 1, 

2 dan 3% dari ransum yang diberikan (150 g/ekor/hari). Dosis aditif pakan 

yang ditambahkan dalam ransum adalah sebagai berikut : 

- Aditif pakan 1% = 150 g ransum/ekor/hari + 1,5 g aditif pakan 

- Aditif pakan 2% = 150 g ransum/ekor/hari + 3 g aditif pakan 

- Aditif pakan 3% = 150 g ransum/ekor/hari + 4,5 g aditif pakan 

Tahap perlakuan penelitian dimulai dengan menimbang itik untuk 

mengetaui bobot badan. Itik umur 20 - 22 minggu diberikan ransum kontrol untuk 

adaptasi. Pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari dengan pemberian 

pagi lebih banyak dibanding pemberian sore hari, minum diberikan secara ad 

libitum.  Kemudian pada umur 22 – 28 minggu itik diberikan ransum perlakuan. 

Pengambilan dan penimbangan bobot telur serta sisa pakan dilakuan setiap pagi 

hari sebelum pemberian pakan.  Pada minggu ke-29 itik diambil secara acak 

sebanyak 1 ekor dari masing–masing perlakuan dan ditempatkan pada kandang 

battery untuk pengukuran kecernaan. 

Pengambilan data meliputi pengukuran konsumsi ransum, kecernaan protein 

kasar, retensi nitrogen, massa telur, konsumsi protein dan deposisi protein telur 

(massa protein telur). Pengukuran konsumsi ransum dihitung setiap hari dengan 

mengurangkan jumlah pemberian pakan dengan sisa pakan. Pertambahan bobot 

badan diperoleh dengan menimbang ternak setiap sekali seminggu kemudian 

dihitung selisih bobot badan selama pemeliharaan. Data kecernaan protein kasar, 

serat kasar dan retensi nitrogen diperoleh dari hasil total koleksi dan analisis 

kandungan protein dan serata kasar  dari eksreta dan ransum. 
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Pengukuran kecernaan menggunakan metode total koleksi dengan indikator. 

Pelaksanaan total koleksi dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada hari pertama 

diberi ransum perlakuan dan ditambah dengan indikator berupa feri oksida 

(Fe2O3) dan minum, diamati hingga keluar ekskreta berwarna merah dan 

ditampung menggunakan nampan yang sudah dilapisi plastik, pada hari kedua 

nampan penampung ekskreta diganti demikian hingga hari ketiga. Ekskreta yang 

ditampung di semprot dengan HCl 0,2 N secara berkala setiap 2 jam selama 

penampungan sampai pengeringan selasai dengan tujuan untuk menghindari 

penguapan dari nitrogen ekskreta kemudian dibersihkan dari bulu dan ransum 

yang tercampur, ditimbang berat basahnya dan dijemur, setelah kering ditimbang 

berat kering udaranya. Ekskreta yang sudah kering kemudian dihaluskan dan 

diambil sampel untuk analisis kadar bahan kering, protein kasar dan retensi 

nitrogen.  

Pengukuran kandungan protein telur dimulai dengan melakuakn 

pengambilan sampel berupa telur dilakuakn sekali yaitu pada minggu ke 28 dan 

diambil 2 butir telur pada setiap unit percobaan dengan total 32 telur. Telur 

diambil dan dipecah dari setiap unit secara acak. Putih dan kuning telur dicampur 

dan dimasukkan ke dalam botol mini yang telah diberi label nama sesaui 

perlakuan dan ulangan. Telur dibekukan selama satu hari dan dimasukkan ke 

dalam cooling box untuk dibawa ke laboratorium.  

Analisis kandungan protein telur dan kecernaan protein menggunakan 

Metode Kjeldahl (AOAC, 2005). Analisis metode Kjeldahl memberi pembacaan 

protein secara akurat tidak peduli dengan bentuk fisik dari sampel, dimana tehnik 
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ini telah diakui statusnya dan sumber metode ini diadopsi dari berbagai organisasi 

nasional dan internasioanl (Owusu-Apenten, 2002). Metode Kjedahl memiliki tiga 

proses yang berbeda yaitu digestion (destruksi), destillation (destilasi) dan 

titration (titrasi). Metode dasar yang dilaksanakan yaitu dekstruksi 

(penghancuran) yaitu berupa peristiwa oksidasi dan perubahan N (protein) menadi 

[NH4]2SO4; destilasi (pemurnian) yaitu pemecahan [NH4]2SO4 yang dilakukan 

oleh basa kuat NaOH; dan titrasi yaitu reaksi asam basa. Prinsip dari metode ini 

adalah untuk mengetahui kadar protein kasar dalam sampel dengan mengalikan 

6,25 dari hasil N yang dihasilkan dikarenakan protein mengandung 16% N. 

Metode analisis protein kasar telur dan protein eksreta dimulai dengan 

menyiapkan dan menimbang sampel telur atau eksreta yang telah berbentuk 

tepung. Proses pembuatan telur tepung yaitu telur dioven dalam suhu 400C selama 

minimal 36 jam. Sampel diambil sebanyak 10 g dan memasukkan sampel ke 

dalam labu dekstruksi atau labu Kjeldahl. Menambahkan katalisator berupa 

selenium, natrium sulfat dan natrium sulfat  sebanyak 0,3 g ke dalam labu 

Kjeldahl menambahkan H2SO4 (asam sulat) pekat sebanyak 10 ml ke dalam 

sampel dam mendektruksi sampel hingga berubah warna menjadi hijau jernih 

dalam lemari asam dan mendinginkan sampel setelah selesai pendesstruksian. 

Destilasi dimulai dengan membuat penangkap dengan mencampurkan H3BO3 4% 

(asam borat) sebanyak 20 ml dan dua tetes indikator methyl red (MR) dan methyl 

blue (MB). Memasukkan sampel ke dalam labu destilasi dan menambahkan 

akuades sebanyak 90 ml dan NaOH (45%) sebanyak 40 ml dan mendestilasi 
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sampel hingga penangkap berubah warna dari ungu menjadi hijau. Melakukan 

titrasi pada hasil destilasi dengan menggunakan HCl 0,1 N hingga berwarna ungu.  

 

3.3. Parameter yang Diamati 

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi kecernaan protein 

kasar, retensi nitrogen protein telur, konsumsi protein telur dan massa protein 

telur. 

Kecernaan protein kasar dihitung dengan rumus (Tillman et al., 1998) : 

kecernaan PK=  
Konsumsi Protein Kasar-PK Feses

Konsumsi Protein Kasar
  × 100 %  

Retensi nitrogen dihitung dengan rumus Sibbald dan Wolynetz (1984),  :  

Retensi Nitrogen (g) = 
konsumsi N-N dalam feses

Konsumsi N
 × 100% 

Konsumsi Protein, dihitung menggunakan rumus Wahju (2004) yaitu: 

Konsumsi Protein (g) = konsumsi Ransum (g) x % Protein Ransum 

Deposisi/massa protein telur dihitung dengan menggunakan rumus : 

Massa protein telur  = 
protein Telur

100
 × Massa Telur 

Deposisi Telur   = 
Massa Protein Telur

Konsumsi Protein
 × 100 

 

3.4.  Analisi Data 

Model linear yang digunakan yaitu Yij = µ + 𝜏i + 𝜀ij ; i= 1,2,3,4, ; j= 1,2,3,4 

 

Keterangan : 
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Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i ulangan ke-j. 

µ = nilai rerata harapan (mean/nilai rataan populasi). 

𝜏i = pengaruh pemberian sinbiotik ke-i. 

𝜀ij = pengaruh galat percobaan perlakuan yang diberi sinbiotik  ke-i ulangan 

ke-j 

Data dianalisis dengan analisis ragam dengan uji F pada taraf 5% untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan. Apabila terdapat pengaruh perlakuan maka 

dilanjutkan uji Duncan. 

 

3.5.  Hipotesis Penelitian 

H0 : i = 0 → pemberian sinbiotik tidak berpengaruh terhadap kecernaan protein 

kasar, retensi nitrogen dan deposisi protein telur pada itik Tegal 

fase layer 

H1 : i ≠ 0 → sedikitnya ada satu perlakuan pemberian sinbiotik yang berpengaruh 

terhadap kecernaan protein kasar, retensi nitrogen dan deposisi 

protein telur pada itik Tegal fase layer 

H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung < F tabel (5%) dan H1 diterima 

jika F hitung ≥ F tabel (5%). Apabila hasil menolak H0 dan menerima H1 artinya 

terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diamati. 

 

 

 

 


