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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Itik adalah jenis unggas air yang telah lama dikenal di Indonesia karena 

potensi yang cukup besar dan mudah untuk dikembangkan. Itik merupakan salah 

satu ternak yang mempunyai peran yang cukup penting dan potensial sebagai 

penyedia protein hewani yang murah dan mudah didapat.  

Pertumbuhan yang cepat pada itik selain disebabkan oleh faktor genetik 

juga didukung oleh faktor luar, salah satunya adalah pemeliharaan yang efektif. 

Pakan merupakan salah satu hal penting dalam pemeliharaan hewan ternak. Selain 

itu, optimalitas performan ternak unggas hanya dapat tercipta apabila diberi 

ransum bermutu yang memenuhi persyaratan tertentu dalam jumlah yang cukup 

(Rasyaf, 2008). Penyusunan pakan sebaiknya menggunakan campuran beberapa 

macam bahan pakan agar terjadi efek saling menutupi kekurangan dari masing – 

masing bahan pakan (Suprijatna dkk., 2005). Kebutuhan protein dan energi itik 

Peking lebih tinggi dibandingkan itik pedaging lain, itik Peking dapat mencapai 

pertumbuhan maksimal bila diberi pakan dengan kandungan energi 3.000 kkal 

EM/kg dan kebutuhan protein sebesar 16 % (NRC, 1994). 

Semakin berkembangnya perindustrian unggas di Indonesia yang kini 

maju pesat, menimbulkan banyak kendala yang dihadapi oleh para peternak. Salah 

satunya adalah tingginya harga pakan komersil yang tersedia di pasaran sehingga 

membuat penyediaan bahan baku lokal menjadi sangat penting dan mendesak 

(Pagala dkk, 2010). Di sisi lain upaya untuk menurunkan kadar kolesterol darah 
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itik diantaranya melalui manipulasi pakan berupa pemberian pakan yang 

mengandung serat (Manoppo dkk., 2007). Penggunaan serat tinggi dalam ransum 

sudah sejak lama diteliti untuk menurunkan kadar kolesterol. Beberapa penelitian 

mengenai substitusi serat kasar ke dalam ransum dilakukan dalam rangka 

menurunkan kadar kolesterol pada produk hewan tersebut (Atmomarsono, 2004). 

Penambahan bahan baku pakan alternatif pada ransum unggas banyak 

dilakukan sebagai usaha untuk memanfaatkan limbah seperti kulit pisang. Hasil 

dari pengolahan pisang tersebut dapat menghasilkan limbah kulit pisang yang 

cukup banyak, dan limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke TPS (Tempat 

Pembuangan Sampah) tanpa ada pengolahan lebih lanjut. 

Menurut Piliang (1997) penggunaan beberapa produk limbah pertanian 

ataupun produk samping agro-industri pertanian mengandung potensi yang besar, 

baik sebagai sumber protein alternatif, sumber energi alternatif, maupun sebagai 

sumber serat. Kulit pisang banyak mengandung serat, yang terdiri dari selulosa, 

pektin dan hemiselulosa. Hernawati dan Aryani (2008), menyatakan bahwa 

kandungan serat pada tepung kulit pisang menjadikannya cocok untuk digunakan 

sebagai produk pakan ternak. 

Pisang merupakan tanaman buah yang sudah sangat populer di Indonesia. 

Beberapa bagian pisang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Sekitar tahun 

2006, total produksi pisang di Indonesia mencapai 5.037.472 ton dengan 10,6% 

nya berasal dari Provinsi Lampung (Hendra dkk, 2008). Sepertiga bagian dari 

total produksi tersebut merupakan kulit pisang (Nityasa dkk, 2013). Kulit pisang 

yang terbuang dari hasil pengolahan keripik pisang dapat diberikan sebagai pakan 
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ternak (Karto, 1995). Tepung kulit pisang memiliki kandungan nutrient yang 

cukup tinggi, terutama provitamin A, yaitu beta-karoten sebanyak 5,127 mg/100 g 

(Saputra, 2015). Sutardi (1981), menyatakan bahwa dalam 100% bahan kering 

tepung pisang mengandung 7,08% protein kasar, 8,34% serat kasar, 11,80% 

lemak kasar, 9,66% abu dan 63,1% BETN. Sehubungan dengan kandungan gizi 

dan serat kasar yang terdapat dalam kulit pisang raja nangka sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu substitusi pakan untuk perbaikan nutrisi dalam 

ransum pakan ternak. Namun 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 sebagai sumber protein hewani mengandung protein asam amino esensial 

yang kompleks, diantaranya asam amino lisin dan metionon. Disamping itu, juga 

mengandung mineral kalsium dan fosfor, serta vitamin B komplek, khususnya 

vitamin B12 (Purnamasari dkk, 2006). Tepung ikan yang baik mempunyai 

kandungan protein kasar 58% - 68%, air 5,5% - 8,5%, serta garam 0,5% - 3,0%. 

Kandungan protein atau asam amino tepung ikan dipengaruhi oleh bahan ikan yang digunakan 

serta cara pembuatannya. Pemanasan yang berlebihan menghasilkan tepung ikan yang berwarna 

coklat dan kadar protein atau asam aminonya cenderung menurun atau menjadi rusak 

(Sitompul, 2004). 
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Pemberian pakan mengandung tepung kulit pisang dengan taraf 30% pada 

unggas pedaging dapat menghasilkan karkas dengan kadar kolesterol rendah 

(Hernawati dkk, 2008). Joseph dkk (2002), menyatakan penggunaan serat kasar 

tinggi asal dedak padi pada ransum ayam petelur mempunyai tendensi 

menurunkan konsentrasi kolesterol darah. Fungsi serat kasar pada unggas antara 

lain memelihara fungsi normal dari saluran pencernaan, memperbaiki penyerapan 

nutrisi dan mencegah kanibalisme (Zakariah, 2011). 

Kulit pisang juga memiliki kandungan tanin sebagai zat antinutrisi yang 

cukup tinggi sebesar 4,69% - 6,84% (Tartrakoon dkk, 1999). Kandungan tanin 

yang terdapat dalam kulit pisang raja nangka memiliki potensi meningkatkan 

ekskresi asam empedu, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Tanin juga 

memiliki aktivitas antihiperlipidemia dengan mekanisme menghambat biosintesis 

kolesterol, menurunkan absorpsi kolesterol diet, menurunkan kadar kolesterol 

serum dan meningkatkan ekskresi asam empedu (Choudhary, 2013). 

Lehninger (1997) menerangkan apabila kandungan HDL (Hight  Density 

Lypoprotein) meningkat maka kolesterol akan turun. HDL adalah bentuk paling 

kecil dari lipoprotein. Bentuk ini sangat padat karena mengandung proporsi 

protein yang tinggi yaitu apolipoprotein kelas A. Apolipoprotein kelas A 

merupakan komponen protein utama kolesterol HDL, yang berfungsi anti 

atherogenicity. Hepar mensintesa lipoprotein sebagai kompleks apolipoprotein 

dan fosfopolipid yang mampu mengikat kolesterol dan membawanya ke hepar 

selanjutnya disintesis menjadi asam empedu (Komoda, 2010). Kandungan HDL 
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tinggi maka akan bermanfaat dalam menurunkan resiko penyakit jantung koroner 

dan mencegah terjadinya arteriosklerosis (Wirahadikusumah, 1985). 

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka dalam penelitian 

penulis memanfaatkan limbah pertanian kulit pisang raja nangka sebagai sumber 

serat kasar dan tepung ikan sebagai sumber protein digunakan untuk bahan 

substitusi pakan komersil dalam upaya utama untuk menekan penggunaan pakan 

komersil yang mahal tanpa mengurangi kebutuhan nutrisi dan gizi itik Peking. 

Limbah kulit pisang juga berpengaruh terhadap itik Peking jantan sebagai media 

yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui pengaruh kadar kolesterol 

darah dan kadar HDL itik Peking jantan karena kulit pisang yang kaya akan serat 

kasar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah bahan substitusi berupa limbah kulit pisang raja nangka dan 

tepung ikan dapat menurunkan kadar kolesterol darah itik Peking 

jantan? 

2. Apakah bahan substitusi berupa limbah kulit pisang raja nangka dan 

tepung ikan dapat menaikkan kadar HDL darah itik Peking jantan? 

1.3 Landasan Teori 

Warsono dkk (2004) menyebutkan bahwa kadar kolesterol tinggi pada 

produk yang dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Semakin 
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tinggi serum kolesterol, semakin besar plak aterosklerosis yang terbentuk 

(Ratnawati dan Widowati, 2011).  

Kadar serat kasar yang tinggi dalam ransum mampu menurunkan status 

kolesterol (Piliang, 1990). Kadar HDL dalam darah sangat dipengaruhi oleh pakan 

yang masuk terutama lemak pakan (Adnan, 1995). 

Kandungan kulit pisang serat kasar 15,32 % - 26,7 %, protein kasar 6,56 

% - 9,5 %, lemak kasar 6,7 % - 8,3% (Wina, 2001). Kandungan serat pada tepung 

kulit pisang menjadikannya cocok untuk digunakan sebagai produk pakan ternak 

(Hermawati dkk, 2009). Kandungan lain dalam kulit pisang adalah tanin 1073/100 

gram, vitamin C 17,83/100 gram, poliphenol 750 mg, dan flavonoid 316,66 mg 

(Nagarajiah dan Prakash, 2011).  

Kandungan tanin dalam kulit pisang dapat menurunkan kadar kolesterol 

total dalam darah melalui peningkatan ekskresi asam empedu dan memiliki efek 

antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi LDL dan reaksi inflamasi 

sehingga dapat mencegah perubahan dinding aorta (Lemanepa, 2005). 

Antioksidan dapat menaikan kadar kolesterol HDL dengan cara meningkatkan 

produksi Apo A1. Apo A1 bertugas sebagai kofaktor enzim untuk LCAT serta 

sebagai ligand untuk interaksi dengan reseptor lipoprotein dalam jaringan pada 

HDL. Peningkatan Apo A1 dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL. HDL yang 

mengandung Apo A1 bersifat protektif terhadap aterosklerosis (Murray, 2003). 

Pembentukan HDL merupakan mekanisme pertahanan tubuh dalam 

menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh. Kolesterol berlebih yang tidak 

diambil kolesterol reseptor menuju hepar akan diangkut oleh HDL yang 
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selanjutnya disintesa menjadi garam empedu dan dibuang melalui usus (Marks, 

2000). Struktur protein primer kolesterol HDL yakni ApoA-1 akan menembus 

endotel dan menuju tunika intima serta berinteraksi dengan berbagai sel perifer 

dan komponen plak aterosklerosis. ApoA-I kemudian berinteraksi dengan ATP-

binding cassette transporter1 (ABCA1), suatu protein membran sel makrofag, 

yang akan membantu pelepasan fosfolipid dan kolesterol bebas dari sel perifer. 

Interaksi yang kompleks dan penting antara ApoA-1 dan ABCA1 merupakan 

mekanisme utama dalam transport kolesterol terbalik (Muljadi dan Adenin, 2010). 

Senyawa polifenolik tanin dapat bersenyawa dengan protein dan pati, 

sehingga menjadi lebih sukar dicerna oleh enzim pencernaan (Widowati dkk, 

2010). Akibat pengikatan tanin terhadap pati, menyebabkan pati kurang tercerna 

dan mengakibatkan produksi energi berkurang (Tandi, 2010). Semakin rendah 

energi metabolisme mengakibatkan kelebihan energi yang terdeposisi pada 

jaringan menurun dan lemak semakin rendah. Aktivitas senyawa fenolik dalam 

mengikat pati dapat mempengaruhi pembentukan Acetyl-CoA sebagai prekursor 

pembentukan kolesterol, sehingga tanin dapat memberikan manfaat diantaranya 

menurunkan kolesterol dan lemak unggas (Sirrapa, 2003). 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui potensi bahan substitusi limbah kulit pisang raja nangka 

(Musa paradisiacal L.) dan tepung ikan dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah itik Peking jantan. 
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2 Mengetahui potensi bahan substitusi limbah kulit pisang raja nangka 

(Musa paradisiacal L.) dan tepung ikan dapat menaikkan kadar HDL 

darah itik Peking jantan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan juga dapat menambah wawasan untuk peternak unggas 

khususnya bagi  peternak itik pedaging bahwa pemanfatan limbah kulit pisang 

dan tepung ikan dapat menjadikan sebagai bahan pakan substitusi  alternatif untuk 

menekan biaya penyediaan pakan komersial, serta mendapatkan hasil itik Peking 

yang sehat dengan rendah kolesterol darah dan tinggi HDL darah yang berguna 

sebagai performa dan kesehatan itik. 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa 

paradisiaca L.) dan tepung ikan dengan kadar yang berbeda dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah itik Peking jantan.  

2. Pemberian substitusi tepung kulit pisang raja nangka (Musa 

paradisiaca L.) dan tepung ikan dengan kadar yang berbeda dapat 

menaikkan kadar HDL darah itik Peking jantan.  
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