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Ringkasan

Imas Rina Ramadhani. Substitusi Kulit Pisang Raja Nangka (Musa

Paradisiaca Linn) Dan Tepung Ikan Pada Pakan Terhadap Presentasi Lemak

Abdominal Dan Lemak Daging Pada Itik Peking (dibawah bimbingan Prof.

Dr.Ismudiono, drh., MS. Sebagai pembimbing utama dan Tri Nurhajati, drh., MS.

selaku pembimbing serta).

Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yng dapat diandalkan

untuk pemenuhan sumber gizi. Pengembangan usaha ternak itik diperlukan

sebagai salah satu sumber penghasil daging. Pemeliharan itik Peking jantan mulai

dari Day Old Duck (DOD) sampai umur potong hanya memerlukan waktu selama

delapan minggu. Kandungan gizi daging itik hampir sama dengan daging ayam,

bahkan kandungan lemaknya lebih tinggi, sehingga energinya pun lebih tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemberian substitusi

tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada pakan komersial guna untuk

menurunkan presentase lemak abdominal dan lemak daging.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi. Manajemen pemeliharan hewan

coba (itik Peking) dilaksanakan dikandang hewan coba, Fakultas Kedokteran

Hewan, Universitas Airlangga. Pengolahan bahan pakan dan pemeriksaan kadar

lemak daging itik Peking dilaksanakan di laboratorium pakan ternak, Departemen

Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga.

Penelitian ini menggunakan 20 ekor itik Peking jantan, rancangan

percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari empat

perlakuan dengan lima ulangan. Empat perlakuan yang digunakan pada penelitian
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ini yaitu P0 (pakan BR2), P1 pakan BR2 dengan suplementasi tepung kulit pisang

dan tepung ikan 5%), P2 (pakan BR 2 dengan suplementasi tepung kulit pisang

dan tepung ikan 10%), dan P3 (pakan BR 2 dengan suplementasi tepung kulit

pisang dan tepung ikan 15%). Pelaksanaan penelitan dilakukan setelah itik

berumur 3 minggu, pada awal minggu pertama dilakukan adaptasi terhadap

kandang dan pakan perlakuan. Pakan perlakuan diberikan pada umur empat

minggu  sampai umur delapan minggu. Data dianalisis menggunakan analisis

varian yang kemudian dilanjutkan dengan uji Jarak Duncan’s (Duncan’s Multiple

Range Test) dengan tingkat signifikan 5%.

Hasil penelitian dan penghitungan presentase lemak abdominal dan kadar

lemak daging itik Peking dengan ANOVA yang kemudian dilanjutkan dengan uji

jarak Duncan, diketahui pada presentase lemak abdominal tidak berbeda nyata,

sedangkan pada pemeriksaan kadar lemak daging menunjukkan hasil yang

berbeda nyata (p<0,05) diantara pakan perlakuan.
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