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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi daging itik

mulai mengalami peningkatan. Terlihat dengan terus meningkatnya populasi itik

di Jawa Timur sejak 2009 hingga 2013. Tahun 2009 populasi ternak itik

3.632.812 ekor, lalu meningkat di tahun 2013 populasi ternak itik mencapai

4.213.379 ekor. Hal itu diiringi dengan meningkatnya angka ekspor itik yang terus

meningkat dari tahun 2008 sampai 2012. Produksi daging itik pun meningkat dari

tahun 2009 sebesar 25.800 ton pada tahun 2012 sebesar 30.800 ton (Disnak Jatim,

2014)

Itik pedaging adalah itik yang mampu tumbuh cepat dan dapat mengubah

pakan secara efisien menjadi daging yang bernilai gizi tinggi. Itik pedaging

memiliki bentuk tubuh dan struktrur daging yang baik (Roeswandy, 2006).

Kandungan gizi daging itik hampir sama dengan daging ayam, bahkan kandungan

lemaknya lebih tinggi, sehingga energinya pun lebih tinggi (Dewanti dkk, 2013).

Daging itik mempunyai kandungan protein 21,4%, lemak 8,2%, abu 1,2% dan

nilai energi 15.900 Kcal/kg. Namun dewasa ini, masyarakat cenderung

mengurangi konsumsi produk-produk hewani, disebabkan kandungan lemak dan

kolesterol yang terdapat didalamnya (Sudioyono dkk, 2011). Lemak yang tinggi

pada itik dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia yang

mengkonsumsi daging itik seperti terjadinya ateriosklerosis, selain itu kadar

lemak dan kolesterol di daging dan kulit itik akan mempengaruhi kualitas produk
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unggas serta akan mempengaruhi nilai jual dari produk tersebut. Lemak yang

cukup tinggi juga bisa menjadi indikator bahwa rendahnya efisiensi ransum

karena energi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak (Salam dkk,

2013)

Pengembangan usaha peternakan itik pedaging di indonesia saat ini masih

mengalami berbagai hambatan, disebabkan karena sebagian besar bahan penyusun

ransum diperoleh dengan mengimpor dari luar negeri seperti bungkil kedelai dan

tepung ikan (Roeswandy, 2006). Pakan merupakan salah satu faktor strategis

yang dapat mempengaruhi industri peternakan. Tercermin dari sangat besarnya

proporsi biaya untuk pakan terhadap total biaya produksi yaitu sekitar 70 - 80%.

Meningkatnya populasi ternak di Indonesia dari tahun ke tahun menyebabkan

kebutuhan pakan yang semakin meningkat pula. Kondisi kenaikan harga pakan ini

membawa dampak yang signifikan terhadap produksinya. Mengatasi

permasalahan tingginya harga pakan serta mengurangi impor bahan baku pakan,

maka perlu diupayakan pemanfaatan bahan pakan yang berasal dari limbah, yang

murah, mudah didapat, dan bergizi (Subdit Bahan Pakan Ternak, 2013).

Limbah kulit pisang raja nangka (Musa paradisiaca linn) selama ini masih

dianggap sebagai limbah yang dibuang begitu saja dan bahkan sering

menimbulkan masalah sebagai bahan pencemar lingkungan. Padahal banyak

manfaat yang masih bisa diperoleh dari limbah kulit pisang raja nangka.

Kandungan kulit pisang berpotensi sebagai sumber karbohidrat yang baik,

terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 66,20% sehingga dapat digunakan

untuk mengganti jagung atau dedak dalam pakan. Selain itu kulit pisang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SUBSTITUSI KULIT PISANG RAJA... IMAS RINA RAMADHANI



3

mengandung serat kasar yang tinggi yaitu 14,61%. Kandungan serat yang tinggi

pada pakan dapat membantu menurunkan lemak dalam tubuh (Piliang dan

Djojosoebagio,2006). Kulit pisang juga memiliki kandungan vitamin A yang

sangat tinggi, terutama provitamin A yaitu beta-karoten sebesar 45 mg per 100

gram berat kering (Amalia, 2014).

Terbatasnya pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan ransum unggas

karena rendahnya kandungan protein kasar dan tingginya kandungan serat kasar

(Koni dkk, 2013), maka perlu adanya upaya perbaikan kandungan nutrisi agar

pemanfaatannya dalam ransum unggas makin tinggi. Hal ini dapat dilakukan

dengan mensuplementasi tepung kulit pisang dengan tepung ikan. Tepung ikan

merupakan salah satu bahan pakan yang berpotensi sebagai sumber protein yang

diketahui banyak berperan dalam memperbaiki penampilan reproduksi ternak

(Marjuki, 2008). Kandungan protein kasar tepung ikan yang didapat dari import

yaitu 55-65% (NRC, 1994), sedangkan tepung ikan lokal yaitu protein kasar

30%- 50% (Sobri, 2009).

Pakan penelitian ini menggunakan tepung kulit pisang dan tepung ikan

yang disubstitusikan dalam pakan komersial yang beredar dipasaran. Kandungan

protein dalam tepung ikan diimbangi dengan energi yang cukup dari kulit pisang

untuk mencukupi kebutuhan protein minimum, sebab kekurangan energi akan

merubah protein menjadi energi. Sebaliknya, luasnya imbangan energi dan protein

dapat menyebabkan defisiensi protein dan terjadi penimbunan energi dalam

bentuk lemak (Yunianto, 2001).
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Itik dipilih sebagai materi percobaan, karena itik mempunyai kelebihan

mampu mengkonsumsi pakan berserat dalam jumlah lebih banyak dibandingkan

ayam. Penggunanan bahan pakan berserat tinggi seperti kulit pisang sebagai

penyusun ransum itik, sangat memungkinkan. Potensi genetik yang dimiliki itik

dapat terwujud bila ditunjang pemberian nutrisi yang cukup dalam ransum.

Ketepatan pemenuhan kebutuhan nutrisi itik baik energi, protein mineral maupun

vitamin sesuai fase pertumbuhannya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan

produksi yang inginkan (Wahyono dkk, 2005).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah,

yaitu :

1. Apakah pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa

paradisiaca linn) dan tepung ikan pada pakan dapat menurunkan lemak

abdominal pada itik Peking jantan?

2. Apakah pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa

paradisiaca linn) dan tepung ikan pada pakan dapat menurunkan lemak

daging pada itik Peking jantan?

1.3 Landasan Teori

Kulit pisang raja nangka memiliki kandungan protein kasar sebesar 9,87%

dan serat kasar 14,61% bila dibandingkan dengan kulit pisang raja lainnya yang

kandungan protein kasarnya hanya sebesar 7,29% dan kandungan serat kasar
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19,49%. Kulit pisang memiliki kandungan tanin yang cukup tinggi berkisar 4,69-

6,84%. Senyawa polifenik tanin dapat bersenyawa dengan protein dan pati,

sehingga menjadi lebih sukar dicerna oleh enzim pencernaan seperti amilase,

lipase dan protease (Zahra dkk, 2014). Tanin apabila didalam saluran pencernaan

dapat menutupi dinding mukosa saluran pncernaan mengakibatkan penyerapan

zat-zat nutrisi ransum berkurang (Mahfudz dkk 2009). Pengikatan tanin terhadap

pati menyebabkan pati kurang tercerna dan mengakibatkan produksi energi

berkurang. Semakin rendah energi metabolis mengakibatkan kelebihan energi

yang terdeposisi pada jaringan menurun dan lemak semakin rendah (Zahra dkk,

2014).

Kandungan serat yang tinggi dalam pakan juga dapat membantu

menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Tingginya serat yang dikonsumsi, dapat

menyebabkan gangguan absorbsi lemak. Lemak bergerak melewati usus halus

lebih cepat sehingga lemak tidak dihidrolisis secara efisien. Hal ini

mengakibatkan hampir seluruh lemak makanan tidak diabsorbsi dan diekskresikan

keluar (Piliang dan Djojosoebagio, 2006). Dalam kulit pisang, kandungan serat

larut air lebih dominan. Serat larut air akan mengikat lemak, protein, dan

karbohidrat yang mengakibatkan proses pencernaan dan penyerapan lemak

menjadi terganggu. Lignin dan pektin akan mengikat asam empedu dan

membentuk formasi misel yang selanjutnya akan diekskresikan bersama feses dan

serat pangan di kolon akan difermentasikan menghasilkan asam lemak rantai

pendek seperti asetat, propionat, dan butirat yang kemudian masuk sirkulasi darah

menuju hati (Izadi dkk, 2012). Persentase lemak karkas yang dihasilkan seiring
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dengan kandungan lemak ransum yang dikonsumsi. Jika kandungan lemak dalam

ransum yang dikonsumsi tinggi, maka presentasi lemak karkas yang dihasilkan

cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya (Syukron, 2006).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji pemberian substitusi

tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiaca linn) dan tepung

ikan pada pakan guna menurunkan persentase lemak abdominal pada

itik Peking jantan.

2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji pemberian substitusi

tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiaca linn) dan tepung

ikan pada pakan guna menurunkan kadar lemak daging pada itik

Peking jantan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi ilmiah serta perluasan

wawasan bagi peternak tentang cara untuk menurunkan kadar lemak abdominal

dan lemak daging itik Peking dengan menggunkan substitusi tepung kulit pisang

raja nangka dan tepung ikan, agar menghasilkan daging yang rendah lemak.  Serta

untuk mengurangi tingginya biaya pakan komersial dengan tidak banyak

mengubah kandungan gizi pakan agar produksi tetap optimal.
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1.6 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah :

1. Pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiaca

linn) dan tepung ikan pada pakan akan menurunkan persentase lemak

abdominal pada itik Peking.

2. Pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiaca

linn) dan tepung ikan pada pakan akan menurunkan kadar lemak daging

pada itik Peking.
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