III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2019,
berlokasi di Laboratorium Lahan Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar. Analisis kimia daging dilaksanakan di Laboratorium
Ilmu dan Teknologi Daging, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

B. Alat dan Bahan Penelitian
1. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
a. Kandang
Kandang yang digunakan dalam penelitian merupakan kandang kelompok
yang berisi 7 ekor itik dengan alas litter sebanyak 24 petak dengan ukuran 100 cm
x 100 cm x 100 cm.
b. Tempat pakan
Tempat pakan yang digunakan terbuat dari bahan plastik sebanyak 24 buah
yang ditempatkan satu buah di setiap petak kandang.
c. Tempat minum
Tempat minum yang digunakan terbuat dari bahan plastik sebanyak 24 buah
yang ditempatkan satu buah di setiap kandang.
d. Timbangan
Timbangan yang digunakan adalah timbangan merek Five Goat dengan
ketelitian 100 gram dan kapasitas maksimal 5 kg sebanyak 1 buah, timbangan digital
merek Camry dengan ketelitian 0,01 gram kapasitas 200 gram sebanyak 1 buah
dan timbangan digital merek Camry dengan kepekaan 1 g kapasitas 20 gram
sebanyak 1 buah.
e. Lampu pijar
Lampu pijar 25 watt sebanyak 24 buah yang ditempatkan satu buah di setiap
petak kandang. Lampu ini berfungsi sebagai penghangat dan penerangan pada
malam hari.
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2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
a. Ternak
Itik yang digunakan dalam penelitian adalah itik lokal berumur sehari (Day
Old Duck) dengan rata-rata bobot badan 35,70±4,85 g sebanyak 168 ekor itik.
b. Ransum
Ransum yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan
itik sesuai dengan umurnya seperti yang telah disajikan pada Tabel 2. Bahan-bahan
penyusun pakan basal terdiri dari jagung giling, pollard, dedak halus, bungkil
kedelai, topmix, vitamin, minyak sawit, minyak kanola, minyak kelapa, minyak
kedelai dan biji perilla (Perilla fructescens). Kebutuhan nutrien itik lokal fase
starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. Selain itu, kandungan
nutrien bahan ransum penelitian dapat dilihat pada Tabel 3., sedangkan susunan
dan kandungan nutrien dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Kandungan nutrien bahan ransum penelitian (%BK)
Bahan Baku

Jagung giling
Pollard

Energi
termetabolis
(kkal/kg)
33212)
24462)

PK
(%)

SK
(%)

LK
(%)

Ca
(%)

Fosfor tersedia
(%)

8,021)
16,851)

1,771)
9,151)

0,971)
3,471)

0,022)
0,092)

0,0692)
0,2342)

Dedak halus

28872)

11,201)

9,001)

9,491)

0,042)

0,3812)

Bungkil kedelai

25772)

50,941)

3,731)

2,111)

0,292)

0,1802)

3457,553)

25,011)

29,831)

43,101)

2,494)

0,6094)

Topmix5)

0

0

0

0

32,50

22,00

Minyak sawit

8631

6)

0

0

0

0

0

8826

7)

0

0

0

0

0

8886

7)

0

0

0

0

0

8790

7)

0

0

0

0

0

Tepung biji perilla

Minyak kanola
Minyak kelapa
Minyak kedelai
Keterangan :
Sumber data:

PK = Protein Kasar, SK = Serat Kasar, LK = Lemak Kasar, Ca = Kalsium
1)

Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Fakultas Peternakan,
Universitas Gadjah Mada (2018)
2)
Hartadi et al. (2005)
3)
Berdasarkan Perhitungan Rumus Sibbald (1980)
ME = 3951 + (54,4 x LK) – (88,7 x SK) – (40,8 x K. Abu)
4)
Peiretti (2011)
5)
Label PT Medion Bandung
6)
Kellner dan Patience (2017)
7)
Baiao dan Lara (2005)
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Tabel 4. Susunan dan kandungan nutrien ransum perlakuan*)
Perlakuan
T2
T3
Minyak
Minyak
Kanola
Kelapa

T1
Minyak
Sawit

Komponen
Ransum basal (%)

T4
Minyak
Kedelai

91

91

91

91

5

5

5

5

4

4

4

4

3145,75

3153,55

3155,95

3152,11

19,95

19,95

19,95

19,95

Serat kasar (%)

5,80

5,80

5,80

5,80

Lemak kasar (%)

5,45

5,45

5,45

5,45

Kalsium (%)

0,70

0,70

0,70

0,70

Penambahan tepung biji perilla (%)
Minyak nabati (%)
Kandungan nutrisi
Energi termetabolis (kkal/kg)
Protein kasar (%)

P tersedia (%)
0,60
0,60
0,60
0,60
*) Dihitung berdasarkan kandungan nutrien bahan ransum pada Tabel 2.
Keterangan: T1 Minyak Sawit = 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak
sawit, T2 Minyak Kanola = 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4%
minyak kanola, T3 Minyak Kelapa = 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla
frutescens + 4% minyak kelapa, T4 Minyak Kedelai = 91% ransum basal + 5% tepung biji
Perilla frutescens + 4% minyak kedelai

C. Desain penelitian
Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimental dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan (T1, T2, T3, T4), masingmasing perlakuan terdiri dari 6 ulangan, dan setiap ulangan terdiri dari 7 ekor itik.
Perlakuan yang diberikan adalah:
T1 : 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak sawit
T2 : 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak kanola
T3 : 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak kelapa
T4 : 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak kedelai

D. Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan kandang
Persiapan kandang dilakukan dengan membersihkan dan melakukan desinfeksi
terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah itu pengapuran lantai dan penyekatan
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kandang. Mencuci peralatan seperti tempat pakan dan tempat minum dengan cara
merendam ke dalam larutan antiseptik dengan dosis 12,5 ml dalam 1 liter air
kemudian peralatan dikeringkan di bawah sinar matahari.
2. Persiapan ternak
Persiapan itik dilakukan dengan menimbang itik terlebih dahulu bertujuan
untuk mengetahui bobot awal itik kemudian menempatkan 7 ekor itik pada setiap
petak kandang dan diberi identitas pada setiap itiknya.
3. Penentuan petak kandang
Penentuan petak kandang dilakukan bertujuan sebagai penentu perlakuan pada
setiap petaknya. Petak kandang kemudian diberi identitas atau penomoran
berdasarkan perlakuan dan ulangan untuk memudahkan dalam pengamatan.
Penentuan petak kandang dilakukan secara acak.
4. Pemeliharaan
Tahap pertama yang dilakukan saat pemeliharaan adalah tahap pemasukan Day
Old Duck (DOD) umur 1 hari yang kemudian ditimbang 10 ekor untuk mengetahui
rata-rata bobot awal dalam kandang brooder. Itik diletakkan dalam kandang brooder
selama 7 hari dengan diberikan pakan komersial dan air minum secara adlibitum.
Tahap perlakuan pakan dilakukan pada itik umur 14 hari yang dimulai dengan tahap
penentuan flock kandang yang berjumlah 24 buah. Setiap flock terdiri dari 7 ekor itik
per 1 ulangan sehingga jumlah itik yang digunakan sebanyak 168 ekor.
Ransum itik saat usia 0-14 hari diberikan dalam bentuk crumble berupa pakan
komersial dari Japfa Comfeed, sedangkan ransum saat perlakuan diberikan dalam
bentuk tepung (mash) dan diberikan setiap 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari.
Pemberian air minum dilakukan secara adlibitum. Kegiatan vaksinasi dilakukan
sebanyak dua kali yaitu ND-B1 saat itik berumur 7 hari dan ND La Sota saat itik
berumur 21 hari. Pemberian vitamin dan antistress dilakukan setiap 1 minggu sekali.
Dilakukan penimbangan setiap 1 minggu sekali.
5. Pengambilan sampel daging
Pengambilan sampel daging dilakukan pada itik berumur 8 minggu sebanyak 96
sampel daging itik bagian dada. Daging dada merupakan salah satu bagian yang
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dominan pada karkas, sehingga besarnya komponen tersebut dijadikan ukuran
membandingkan kualitas pada daging unggas (Yuwanta, 2004). Potongan komersial
bagian dada merupakan bagian karkas yang banyak mengandung otot jaringan dan
bagian karkas yang banyak mengandung daging yang perkembangannya lebih
dipengaruhi oleh zat makanan khususnya protein (Bahji, 1991). Itik disembelih sesuai
dengan syariat islam (SNI, 1999). Preparasi dilakukan dengan cara memisahkan
daging bagian dada dari kulit dan lemaknya. Sampel daging dibungkus menggunakan
plastik sampel kemudian dimasukkan ke dalam cooling box dan dibawa ke
laboratorium untuk keperluan analisis kimia daging.
6. Pengambilan data
Analisis data meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar air dan kadar kolagen
dengan metode Association of Official Analytical Chemist (AOAC) (AOAC, 2005).
Sampel ditempatkan dalam cangkir dan diposisikan dalam ruang sampel FoodScan.
Selama proses analisis sampel diputar untuk memindai 16 zona sampel yang diuji
kemudian digabungkan untuk mengetahui hasil akhirnya. Model kalibrasi JTS berasal
dari nilai analisis kimia terkait. Kalibrasi JTS mengkuantifikasi hubungan antara
karakteristik spektral dan nilai konstituen untuk menafsirkan spektrum uji dan
mengetahui hasil akhir nilai kadar protein, kadar air, kadar lemak dan kadar kolagen.
Foodscan dilengkapi dengan perangkat lunak pengoperasian, kalibrasi Artificial
Neural Network (ANN) dan aksesoris yang diperlukan.
Sampel sebanyak 180 gram digiling dan dihomogenkan lalu dimasukkan ke
dalam cangkir sampel foodscan dan proses analisis berlangsung. Proses analisis
selesai, lalu sampel dikeluarkan dari foodscan lalu hasilnya dicatat. Perangkat lunak
foodscan menghitung hasil dari nilai kadar protein, kadar lemak, kadar air dan kadar
kolagen yang ditampilkan dalam bentuk presentase (gram/100gram).
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E. Peubah Penelitian
1. Kadar Protein
Kadar protein diperoleh dari hasil analisis kimia daging dari sampel itik
yang telah dipotong. Analisi kimia protein untuk mengetahui kadar nitrogennya
secara kimiawi menggunakan metode Kjeldahl (Sudarmadji et al., 1997),
selanjutnya jika kadar nitrogen dikalikan angka koreksi 6,25 maka hasilnya
menggambarkan protein kasar. Rumus perhitungan kadar protein dapat dituliskan
sebagai berikut:

Keterangan:
J = bobot sampel (gram)
K = jumlah titrasi sampel (ml)
L = jumlah titrasi blanko (ml)
N = normalitas HCL
2. Kadar Lemak
Kadar lemak diperoleh dari hasil analisi sampel itik yang telah dipotong.
Analisi kimia lemak menggunakan metode ekstrasi Soxhlet (Atkinson et al., 1972).
Lemak dapat diekstrasi dengan menggunakan ether atau zat pelarut lemaik lain,
kemudian ether diuapkan dan lemak dapat diketahui bobotnya. Rumus perhitungan
kadar lemak dapat dituliskan sebagai berikut:

Keterangan:
G = bobot sampel awal gram)
H = bobot sampel + kertas saring bebas lemak (sebelum diekstrasi) (gram)
I = bobot sampel + kertas saring bebas lemak (setelah diekstrasi) (gram)
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3. Kadar Air
Kadar air diperoleh dari sampel hasil analisi sampel itik yang telah
dipotong. Analisi kimia lemak menggunakan metode Kjeldahl (Sudarmadji et al.,
1997). Banyaknya air yang terkandung di dalam sampel dapat diketahui dengan
cara memanaskan bahan tersebut di dalam oven dengan suhu 105-110oC selama 824 jam hingga diperoleh berat konstan. Rumus perhitungan kadar air dapat
dituliskan sebagai berikut:

Keterangan:
C = bobot vochdoos (gram)
D = bobot sampel (gram)
E = bobot vochdoos + sampel setelah dioven (gram)
4. Kadar Kolagen
Kadar kolagen diperoleh melalui proses pretreatment sampel daging
menggunakan larutan NaOH untuk menghilangkan protein nonkolagen, lemak,
protein, mineral dan pigmen; hidrolisis dengan larutan asam asetat (CH3 COOH) dan
ekstraksi kolagen dengan akuades. Proses deproteinasi dengan larutan NaOH dan
hidrolisis dalam larutan CH3 COOH masing-masing dilakukan selama 48 jam pada
suhu chilling (Alhana et al., 2015).

F. Analisis Data
Semua data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan analisis
variansi berdasarkan Rancangan Acak Lengkap Pola Searah untuk mengetahui
adanya pegaruh antar perlakuan yang diamati. Data dianalisis menggunakan aplikasi
R-studio. Penggunaan aplikasi R-studio pengolahan data linear dan nonlinear untuk
identifikasi model, uji statistik, klasifikasi, analisis dan visualisasi (Yanti, 2021).
Metode matematika yang digunakan adalah sebagai berikut:
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Yij = µ + τi + ɛij
Keterangan:
Yij

: nilai pengamatan perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

µ

: nilai tengah umum

τi

: pengaruh perlakuan ke-i

ɛij

: galat percobaan pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j
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