II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Itik Lokal
Itik merupakan salah satu unggas air (waterfowls) yang menurut Srigandono
(1998) memiliki susunan taksonomi sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Philum

: Chordata

Klas

: Aves

Ordo

: Anseriformes

Famili

: Anatidae

Subfamili : Anatinae
Tribus

: Anatini

Genus

: Anas

Spesies

: Anas plathyrynchos

Sub spesies : Anas plathyrynchos domesticus
Itik lokal memiliki daya adaptasi yang sangat baik dengan lingkungan tempat
saat dikembangkan dan dapat hidup pada lingkungan barunya (Procula dan Suryana,
2014). Itik lokal mempunyai beberapa keunggulan dari unggas lain, diantaranya itik
lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki efisiensi dalam mengubah ransum
menjadi daging yang baik (Arkhadiarto, 2002).

Beberapa jenis itik lokal selain

berfungsi sebagai penghasil telur, juga penghasil daging. Macam-macam itik lokal
yaitu itik Alabio, Mojosari, Tegal, Cirebon, Bali, serta jenis-jenis itik lokal lainnya
yang tersebar di Indonesia (Purba et al., 2006). Ciri-ciri dari itik Mojosari antara lain
terdapat warna hitam pada paruh dan kaki, serta bulu berwarna agak kecoklatan.
Rata-rata bobot badan itik Mojosari jantan umur 10 minggu berkisar antara 1,2–1,5
kg (Iskandar et al., 2001).
Suhu lingkungan 21oC dan kepadatan kandang (5 ekor/ 0,5m2) diperlukan
guna mendukung performa itik pedaging (Arsyadi dan Febrianti, 2009). Rata-rata
konsumsi pakan itik lokal jantan hingga umur 10 minggu dapat mencapai 110 ± 9,67
g/ekor/hari dengan daya cerna protein sebesar 77,73 ± 2,97% (Triyastuti, 2005;
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Setiawan et al., 2013). Itik lokal jantan dapat mencapai pertambahan bobot badan
sebesar 24,80–26,20 g/ekor/hari (Purba dan Ketaren, 2011) dan memiliki persentase
karkas sebesar 52,06–54,55% pada umur 8 minggu pemeliharaan (Dewanti et al.,
2013).
Kehidupan itik berada di tempat yang berair, hal ini ditunjukkan dari struktur
fisik seperti selaput jari dan paruh yang lebar dan panjang. Selain bentuk fisik dapat
juga dilihat bahwa keberadaannya di muka bumi ini, dimana itik kebanyakan
populasinya berada di daerah dataran rendah, yang banyak dijumpai di rawa-rawa,
persawahan, muara sungai. Daerah-daerah seperti ini dimanfaatkan oleh itik menjadi
tempat bermain dan mencari makan (Saleh, 2004).

B. Ransum Itik
Ransum merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemeliharaan ternak
yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi pokok hidup dan
selebihnya akan digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi
(Sukarini dan Rifai, 2011). Pemilihan bahan baku yang akan digunakan dalam
ransum adalah bahan pakan tidak bersaing dengan bahan makanan manusia, bahan
baku pakan harus tersedia secara terus-menerus dalam jumlah yang memadai, harga
bahan baku murah, kualitas gizi bahan baku pakan baik, dan mempunyai kandungan
asam amino, vitamin, mineral, dan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
nutrisi unggas (Ichwan, 2003). Ransum adalah campuran dari beberapa bahan baku
pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun
secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk
dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya (SNI, 2006). Kebutuhan energi
yang diperlukan untuk itik pedaging pada periode starter diketahui sebesar 2900
kkal/kg dan protein sebesar 18,70%, sedangkan kebutuhan energi pada fase finisher
sebesar 3000 kkal/kg dan protein sebesar 16% (Wahyuni et al., 2016).
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Tabel 1. Kebutuhan nutrien itik lokal starter
No
Parameter
Satuan
1
Kadar air
%
2
Protein kasar
%
3
Lemak kasar
%
4
Serat kasar
%
5
Abu
%
6
Kalsium (Ca)
%
7
Fosfor total (P)
%
8
Fosfor tersedia
%
9
Energi termetabolis
kkal/kg
10
Total Aflatoksin
µg/kg
11
Asam amino:
-Lisin
%
-Metionin
%
-Metionin + sistin
%
-Triptopan
%
-Treonin
%
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2018)
Tabel 2. Kebutuhan nutrien itik lokal finisher
No
Parameter
Satuan
1
Kadar air
%
2
Protein kasar
%
3
Lemak kasar
%
4
Serat kasar
%
5
Abu
%
6
Kalsium (Ca)
%
7
Fosfor total (P)
%
8
Fosfor tersedia
%
9
Energi termetabolis
kkal/kg
10
Total Aflatoksin
µg/kg
11
Asam amino:
-Lisin
%
-Metionin
%
-Metionin + sistin
%
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2006)

Persyaratan
Maks 14,0
Min 20,0
Min 3,0
Maks 5,0
Maks 8,0
0,90–1,20
0,60–1,00
Min 0,45
Min 2850
Maks 25,00
Min 1,0
Min 0,37
Min 0,70
Min 0,16
Min 0,60

Persyaratan
Maks 14,0
Min 18,0
Maks 7,0
Maks 7,0
Maks 8,0
0,90 – 1,20
0,60 – 1,00
Min 0,40
Min 2700
Maks 20,00
Min 0,90
Min 0,40
Min 0,60

Secara garis besar bahan pakan pembentuk ransum itik dibagi menjadi dua
bagian, yaitu bahan pakan sumber energi yang memegang peranan penting dan porsi
terbesar dalam formula ransum, seperti jagung, gandum, bekatul, dan sorgum. Bahan
pakan sumber protein yang penting untuk itik periode awal dan dalam masa produksi,
seperti tepung ikan, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa,
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dan tepung darah. Kedua bahan pakan pembentuk ransum tersebut sudah memenuhi
kebutuhan akan vitamin dan mineral. Banyak bahan pakan asal nabati yang
merupakan sumber protein, asam amino dan vitamin seperti bekatul yang kaya akan
vitamin B, kemudian bahan pakan asal hewani kaya akan sumber mineral, seperti
tepung ikan yang juga kaya akan sumber kalsium dan fosfor. Ada pula yang khusus
sumber mineral, seperti tepung tulang, tepung kerang dan sejenisnya (Rasyaf, 1993).

C. Biji Perilla (Perilla frutescens)
Biji perilla merupakan tanaman yang dapat dimakan dan sering dikonsumsi di
negara-negara Asia seperti Korea, Cina, Jepang dan Thailand. Tanaman tahunan
(annual) termasuk dalam jenis tanaman herbal yang memiliki daun berwarna hijau
atau merah keunguan dengan batang persegi. Memiliki manfaat sebagai antimikroba,
antioksida, sitotoksisitas, anti-inflamasi dan anti-alergi. Biji perilla sebagai salah satu
feed supplement yang kaya akan protein, omega-3 dan omega-6, poly unsaturated
fatty acid (PUFA), polypherols, mineral dan karbohidrat yang dapat digunakan oleh
manusia maupun hewan. Tanaman biji perilla biasanya dibudidayakan sebagai
tanaman herbal dan rempah-rempah (Longvah et al., 2000).
Biji perilla merupakan sumber asam linoleat, asam linolenat, asam oleat, asam
stearat dan asam palmitat. Penggunaan biji perilla dalam ransum dapat memengaruhi
kinerja, sifat kualitas daging, oksidasi lipid dan profil asam lemak dari lemak hewan
seperti kelinci (Chang et al., 2009; Peiretti, 2011). Biji perilla memiliki asam lemak
utama dari minyak yaitu asam lemak tidak jenuh seperti asam linolenat (54–64%),
asam oleat (14–23%), asam linoleat (11–16%) dan asam lemak jenuh (SFA) (6,7–
7,6%) (Fujita dan Nakayam, 1993). Biji perilla dapat digunakan sebagai pakan ternak
yang kaya akan asam linoleat sehingga dapat meningkatkan kadar omega-3 dalam
daging dan produk hewani lainnya yaitu telur (Montha et al., 2017).
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D. Minyak Nabati
Minyak nabati merupakan produk yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan
dengan cara mengekstraksi minyak dari biji-bijian atau buah-buahan yang diproses
untuk digunakan sebagai bahan pakan. Minyak nabati banyak mengandung asam
lemak esensial terutama asam lemak omega-6 yang sangat dibutuhkan tubuh (Patrick
dan Schaible, 1980). Minyak nabati (vegetable oils) dan minyak hewani (oil and fats)
merupakan bagian dari minyak hayati (edible oil and fats). Minyak nabati (vegetable
oils) ada empat jenis yaitu minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak rapessed
dan minyak biji bunga matahari (Oil World, 2011).
Minyak nabati dalam ransum dapat meningkatkan palatabilitas dan mengurangi
hilangnya zat-zat makanan akibat debu (Prayogi, 2007). Minyak nabati mengandung
asam lemak esensial terutama asam lemak omega-3 yang sangat dibutuhkan oleh
tubuh ternak. Asam lemak omega-3 dan omega-6 juga memiliki peranan penting
dalam proses metabolisme tubuh yaitu dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan
meningkatkan performa ternak (Diana, 2012).
Penggunaan minyak dalam ransum unggas dapat meningkatkan pertumbuhan,
karena dapat meningkatkan waktu retensi pakan di dalam usus, sehingga proses
digesti dan absorbsi nutrien lebih lengkap (Bruern dan Latshaw, 1985). Bahan
penyusun ransum unggas umumnya adalah terdiri dari 70% bahan sumber energi dan
25% sumber protein. Minyak merupakan sumber energi, yang disamping
keberadaannya cukup melimpah juga cukup mengandung asam lemak esensial yang
dibutuhkan oleh tubuh. Minyak sawit yang mengandung omega-6 cukup tinggi
banyak tersedia di pasaran dengan harga yang cukup murah (NRC, 1994).
Minyak sawit dapat digunakan sebagai sumber energi bahan penyusun
ransum. Minyak sawit mengandung asam-asam lemak tidak jenuh dengan jumlah
lebih sedikit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yaitu sebesar 39% asam
oleat dan 10% asam linoleat (Anggorodi, 1990). Suplementasi minyak kelapa di
dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, hal tersebut disebabkan
minyak kelapa dalam ransum memberikan pengaruh extra calorie effect yang
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diekspresikan dengan meningkatnya pemanfaatan energi dalam pakan (Sanyoto dan
Riyanto, 2004). Minyak kelapa membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K,
mengedarkan asam-asam lemak esensial, menambah efisiensi penggunaan pakan,
memengaruhi penyerapan vitamin A dan karoten dalam saluran pencernaan, penting
dalam penyerapan kalsium dan efisiensi penggunaan energi (Santoso, 1986). Menurut
Rasyaf (1993), minyak kelapa merupakan bahan sumber energi di dalam ransum,
penggunaan minyak kelapa dalam ransum sebesar 2-6% dari total ransum.
Menurut Hollander et al. (2012), minyak nabati yang banyak mengandung
asam lemak tidak jenuh adalah minyak kanola. Minyak kanola mengandung 60%
asam lemak omega-9, 20% asam lemak omega 6 dan 10% asam lemak omega 3.
Minyak kanola mengandung kadar asam lemak jenuh yang lebih rendah (kira-kira
6%) daripada minyak lainnya dan mengandung kadar asam lemak tidak jenuh yang
tinggi seperti asam oleat (62%), palmitat (4%), stearat (2%), asam linoleat (21%), dan
asam alfa-linoleat (10%) (Fereidoon, 1990; Honary dan Richter, 2011). Minyak
kelapa mengandung beberapa asam lemak yaitu asam lemak jenuh yang tinggi dan
asam lemak tak jenuh (oleat 5–7% dan linoleate 1–2,5%) (Alamsyah, 2005).

E. Kualitas Kimia Daging Itik
1. Kadar protein
Protein merupakan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh yang
berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh. Protein adalah sumber asam amino
yang mengandung C, H, O, N, P dan S yang merupakan komponen terbesar dari
daging (Suradi, 2007). Molekul protein mengandung pula posfor, belerang dan ada
jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga
(Budianto, 2009).
Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino
non-esensial. Asam amino esensial meliputi metionin, arginin, triptofan, histidin,
isoleusin, leusin, valin dan fenilalanin. Asam amino non-esensial meliputi alanin,
asam aspartat, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin dan serin (Widodo, 2002).
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Protein dalam tubuh memiliki fungsi sebagai penyusun biomolekul seperti
nukleoprotein (terkandung dalam inti sel, tepatnya kromosom), enzim, hormon,
antibodi dan kontraksi otot. Pembentuk sel-sel baru, pengganti sel-sel pada jaringan
yang rusak serta sebagai sumber energi (Sumantri dan Rohman, 2013).
Protein daging terdiri dari protein sederhana dan protein terkonjugasi. Protein
berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu protein sarkoplasma, protein
miofibril dan protein jaringan ikat. Protein sarkoplasma adalah protein larut dalam air
karena pada umumnya dapat diekstrak oleh air dan larutan garam encer. Protein
miofibril terdiri atas aktin dan myosin serta sejumlah kecil troponin dan aktinin.
Protein jaringan ikat terdiri atas protein kolagen, elastin dan retikulin (Yuniarti,
2011).
Asupan kadar protein dalam pakan berbanding lurus dengan nilai kadar protein
dalam daging. Semakin tinggi kandungan kadar protein dalam pakan maka nilai kadar
protein dalam daging akan semakin tinggi pula. Faktor yang mendukung deposisi
protein adalah konsumsi protein dan keseimbangan asam amino, semakin tinggi
asupan protein sebagai subtrat untuk sintesis protein maka semakin tinggi pula massa
protein daging (Suthama et al., 2010). Komposisi daging itik yaitu kadar air 68,8%;
kadar protein 21,4%; kadar lemak 8,2% dan kadar abu 2,1% (Srigandono, 1998).

2. Kadar Lemak
Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu
senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam
pelarut organik non-polar. Lemak merupakan senyawa trigliserida dari gliserol.
Trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul gliserol dan tiga
molekul asam lemak (umumnya ketiga asam lemak tersebut berbeda-beda), yang
membentuk satu molekul trigliserida dan satu molekul air (Herlina dan Ginting,
2002).
Komponen penyusun lemak antara lain senyawa trigliserida, fosfolipida,
kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak. Lemak berdasarkan lokasi
distribusinya dapat dibedakan menjadi lima, yaitu lemak intermuskular, lemak intra
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muskular, lemak dalam jaringan (adiposa), lemak di dalam jaringan syaraf dan lemak
di dalam darah (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). Menurut Nugraheni (2010), lemak
yang terdapat pada daging dibedakan berdasarkan lokasinya yaitu antara lain lemak
subkutan yang terletak di permukaan luar daging dan langsung di bawah kulit, lemak
intermuskular yang terletak diantara berkas-berkas jaringan daging dan lemak
intraseluler yang terletak di dalam serabut daging dan diantara serabut-serabut
daging.
Lemak daging mengandung fosfolipida dan kolesterol dalam jumlah yang
relatif sedikit. Fosfolipid berperan sebagai komponen struktural dan fungsional dari
sel dan membran otot. Fosfolipid juga memengaruhi flavor dan kualitas daging. Otot
mengandung sekitar 0,5–1,0% fosfolipid yang sebagian besar terdapat dalam bentuk
fosfogliserida dan spingomielin. Fosfogliserida yang mengandung kolin disebut
lesitin atau fosfatidilkolin. Fosfogliserida yang mengandung etanolamin disebut
sefalin atau fosfatidiletanol amin. Pengaruh fosfolipida terhadap kualitas daging
berasal dari kontribusi keunikan karakteristiknya, yaitu asam fosfat yang
diesterifikasi senyawa bernitrogen, konsentrasi asam-asam lemak tidak jenuh yang
relatif tinggi, dan ikatannya yang kuat dengan protein. Komposisi fosfogliserida ini
bervariasi diantara otot atau lokasi otot dalam suatu karkas (Susilawati, 2001).
Berdasarkan kejenuhannya, lemak dapat dibagi menjadi dua yaitu asam lemak
jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang
mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh
mempunyai rantai zig-zag yang dapat cocok satu sama lain, sehingga gaya tariknya
tinggi, sehingga biasanya berwujud padat, sedangkan asam lemak tak jenuh
merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai
hidrokarbonnya (Herlina dan Ginting, 2002).
Coetzee dan Hoffman (2002) menyatakan bahwa ransum yang mengandung
asam lemak omega-3 akan langsung diserap oleh hewan monogastrik (unggas) dan
didepositkan ke jaringan tubuhnya tanpa ada perubahan yang signifikan. Pendapat ini
didukung oleh penelitian Zelenka et al. (2008) yang melaporkan bahwa peningkatan
kandungan asam lemak omega-3 (ALA) pakan yang bersumber dari suplementasi
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linseed oil dari 10 sampai 70 g/kg secara nyata meningkatkan kadar lemak total
daging ayam broiler.
3. Kadar Air
Kadar air adalah perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan
pemanasan. Setiap bahan bila diletakkan dalam udara terbuka kadar airnya akan
mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara disekitarnya. Kadar air ini disebut
kadar air seimbang. Setiap kelembaban relatif tentu dapat menghasilkan kadar air
seimbang tertentu pula (Suradi, 2007).
Sifat kimia daging secara umum sekitar 75%; kadar protein 19%; kadar lemak
2,5%; karbohidrat 1,2%; substansi non protein lemak yang larut 2,3% termasuk
substansinitrogenus 1,65% dan substansi anorganik 0,65% dan vitamin yang larut
dalam lemak dan dalam air dalam presentase yang relatf sangat sedikit (Soeparno,
2011). Daging yang masih segar akan terasa basah yang disebabkan oleh kandungan
air dalam daging. Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting
pada bahan pangan, karena kadar air mampu memengaruhi penampakan, tekstur dan
cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan
kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi menyebabkan
mudahnya bakteri atau kapang untuk berkembang biak sehingga akan terjadi
perubahan pada bahan pangan (Afrianto dan Liviawaty, 1989).

4. Kadar Kolagen
Kolagen adalah suatu protein serat yang terdiri atas tiga polipeptida heliks yang
mengalami super lilitan untuk membentuk struktur yang serupa dengan untaian tali
(Campbell et al., 2002). Struktur heliks kolagen distabilkan oleh gabungan dari tiga
heliks bersama-sama yang akan menjadi satu heliks tiga sepilin (tripel heliks kolagen)
yang berputar kearah kanan (Susanti dan Fibriana, 2017). Dua hal penting yang
menyebabkan pembentukan kolagen yaitu karena adanya kandungan hidroksiprolina
dan hidroksilisina yang tinggi (Deman, 1989). Kolagen memberikan pengaruh yang
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besar terhadap keempukan dengan jumlah sekitar 20–25% dari total protein tubuh
mamalia (Soeparno et al., 2011).
Kolagen tersedia dalam jumlah banyak di dalam tubuh, umumnya kolagen
dapat ditemukan pada bagian tubuh hewan seperti kulit, tendon, tulang rawan, serta
tulang keras hewan (Pearson dan Young, 1989). Kolagen mengandung 35% glisin,
11% alanin, dan prolin yang cukup tinggi, kandungan protein ini menjadi dasar dari
pembuatan gelatin (Lehninger, 1990). Kolagen memiliki urutan asam amino tertentu
yang hanya dapat terjadi dalam triple helix yakni Gly-Pro-Hypro-Gly (Deman, 1989).
Penambahan senyawa asam maupun basa dengan pemanasan akan menyebabkan
struktur fibrosa kolagen terpecah secara ireversibel, sehingga menghasilkan gelatin
(Schrieber dan Gareis, 2007).
Pemanasan serat kolagen dalam air dapat terjadi pada suhu 60–70℃. Serat
kolagen pada rentang suhu tersebut akan mengalami pemendekan ukuran serat
menjadi

atau

dari panjang awal (Deman, 1989). Kolagen merupakan struktural

pokok dalam jaringan ikat dan memiliki pengaruh terhadap kealotan daging.
Perbedaan kadar kolagen dapat disebabkan oleh jenis kelamin ternak, umur dan
diantara daging pada karkas yang sama. Kadar kolagen yang lebih rendah terdapat
pada ternak betina dengan perbandingan kadar lemak yang lebih tinggi bila
dibandingkan dengan ternak jantan. Penurunan kadar kolagen disebabkan oleh
tingginya kadar lemak pada daging, dimana kadar lemak yang lebih tinggi akan
melarutkan kandungan kadar kolagen (Soeparno, 2005).
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HIPOTESIS
Penambahan tepung biji perilla (Perilla frutescens) dan minyak nabati dalam
ransum dapat meningkatkan kadar protein, kadar air dan kadar kolagen, serta dapat
menurunkan kadar lemak pada daging itik lokal jantan (Anas plathyrynchos
domesticus).
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