
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Sektor peternakan unggas yang memberikan sumbangan cukup besar  dalam 

pemenuhan  protein hewani adalah itik. Itik  terbagi atas tiga jenis yaitu itik petelur, 

itik ornamental dan itik pedaging. Salah satu jenis itik penghasil daging adalah itik 

Peking. Itik Peking merupakan itik yang berasal dari China, memiliki daya 

produktivitas tinggi, yaitu mampu mengkonversi ransum dengan baik sehingga 

menghasilkan bobot badan yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat. Bobot itik 

Peking jantan dewasa mencapai 4,5 kg/ekor dan itik betina dewasa 4,0 kg/ekor 

(Srigandono, 1997). Itik Peking memiliki postur lebar, kekar, berdaging dengan 

bagian dada besar, bundar dan membusung (Andoko dan Sartono, 2013). 

Produk - produk hewani khususnya itik saat ini mulai banyak diminati 

masyarakat, namun masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga 

menginginkan produk pangan yang rendah kolesterol. Akan tetapi, itik memiliki bau 

daging yang amis serta kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi (Sudiyono et al., 

2011). Bau amis pada daging itik terjadi karena adanya proses oksidasi lemak 

(Agustina, 2011). Kolesterol merupakan bagian dari lemak, jika kandungan lemak 

tinggi maka kandungan kolesterol juga tinggi (Devlin et al., 1993). Kandungan 

kolesterol dalam daging itik yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah 

kesehatan. Kolesterol dibutuhkan tubuh sebagai komponen struktural membran dan 

prekursor untuk sintesis hormon steroid, vitamin D dan asam empedu (Ismoyowati 

dan Sumarmono, 2011). Apabila kadar kolesterol dalam darah melebihi kadar 

kolesterol standar, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Menurut Swenson 

(1984) total kolesterol darah unggas antara 125 – 200 mg/dl. 

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dapat mengurangi atau menurunkan 

kadar kolesterol darah produk ternak yang akan dikonsumsi, seperti  itik. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan probiotik yang mengandung 

bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat  merupakan bakteri yang memfermentasi 



laktosa dan menghasilkan asam laktat sebagai produk utamanya serta dapat 

memberikan efek menguntungkan dan merupakan kelompok bakteri yang telah 

banyak digunakan sebagai probiotik (Astuti dkk., 2009). Bakteri asam laktat adalah 

salah satu jenis bakteri gram positif yang tidak berspora dan berbentuk bulat atau 

batang.  Bakteri asam laktat  tumbuh pada suhu 5 - 45o C dan toleran terhadap kondisi 

asam, dengan sebagian besar strain mampu tumbuh pada pH 4,4 dan pertumbuhanya 

optimum pada  pH 5,5 - 6,5 (Axelsson, 2004).  

Bakteri asam laktat yang banyak digunakan adalah Lactobacillus fermentum 

yang tahan terhadap pH rendah, mampu menstimulasi enzim pada saluran 

pencernaan, menstimulasi pengeluaran garam empedu (Bao et al, 2010) serta dapat 

menurunkan kadar kolesterol (Fadhilah dkk, 2005). Lactobacillus plantarum mampu  

menghasilkan hidogen peroksida tertinggi dibanding bakteri asam laktat lainya 

(James et al, 1992) serta memilki kemampuan menghasilkan bakteriosin, yang 

merupakan senyawa protein bersifat bakterisidal (Yulinery dan Nurhidayat, 2012). 

Pediococcus pentosaceus merupakan bakteri asam laktat yang mampu menghasilkan 

antimikroba yaitu Pediosicin yang dapat menghambat bakteri patogen 

(Osmanagaoglu, 2011). Pemanfaatan bakteri asam laktat dapat memberikan dampak 

positif bagi inangnya. Namun, belum ada laporan yang menyatakan pengaruh 

penambahan gabungan bakteri asam laktat tersebut terhadap kadar kolesterol darah 

khususnya itik Peking. 

Dari uraian tersebutlah maka dilaksanakan penelitian dengan judul “Efek 

Pemberian Bakteri Asam Laktat dalam Air Minum Terhadap Kadar Kolesterol Darah 

Itik Peking”. 

 

1.2. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari pemberian bakteri 

asam laktat dalam air minum terhadap kadar kolesterol darah itik Peking 

 

 

 



 

1.3. Manfaat 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat  atau 

peternak dalam pemanfaatan bakteri asam laktat sebagai probiotik dalam upaya 

menurunkan kadar kolesterol darah pada produk ternak sehingga itik dapat lebih 

diminati oleh masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Itik Peking 

 

Ternak itik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

mendukung kebutuhan masyarakat akan pangan bergizi. Selain itu, itik memiliki 

kemampuan lebih tahan terhadap penyakit, dapat dipelihara tanpa air ataupun  dengan 

air serta pertumbuhannya lebih cepat dari ayam buras. Itik diklasifikasikan sebagai 

salah satu unggas air yang termasuk kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, 

sub famili Anatinae, dan genus Anas (Srigandono, 1997). Itik adalah salah satu jenis 

ternak unggas yang memiliki potensi cukup tinggi untuk dikembangkan sebagai 

sumber protein hewani. Namun, itik sebagai penghasil daging masih kurang 

dimanfaatkan karena daging itik mempunyai bau amis yang tidak disukai konsumen 

yang tidak terbiasa (Nugraha, 2008). 

       Itik Peking merupakan  itik tipe pedaging yang banyak disebut green duck serta 

sangat prolific (subur) (Samosir, 1990). Bobot itik Peking jantan dewasa berkisar 4 – 

5 kg/ekor, sedangkan bobot itik Peking betina berkisar 2,5 – 3 kg/ekor (Setioko dan 

Rohaeni, 2004). 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 juga lebih tinggi (Dewanti et al., 2013). 

Kandungan lemak pada daging itik sebesar 8,2% sedangkan kandungan lemak pada 

daging ayam sebesar 4,8% (Yulianti et. al., 2013).  

       Itik sebagaimana ternak unggas lainnya tidak mampu untuk membuat atau  

memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, itik harus mengambilnya dari luar tubuhnya 

yaitu dari ransum. Bahan penyusun ransum yang digunakan untuk ternak itik 

sebaiknya murah, tidak beracun, tidak asin, kering, tidak berjamur, tidak 

busuk/bau/apek, tidak menggumpal, mudah diperoleh dan palatable (Ketaren, 2001 

dan 2001a). Pemberian ransum itik oleh peternak pada umumnya dalam kondisi 



basah, namun demikian ransum yang basah memiliki kelemahan yaitu mudah 

ditumbuhi jamur dan cepat rusak (Assad dkk, 2016). 

Dalam usaha perunggasan terutama unggas air (itik pedaging) dikenal dengan 

sistem pemeliharaan ekstensif dan intensif. Untuk pemeliharaan itik pedaging jenis 

itik Peking lebih tepat apabila dilaksanakan dengan sistem intensif, hal ini disebabkan 

itik Peking merupakan itik ras pedaging yang mempunyai kecepatan pertumbuhan 

dalam waktu yang relatif singkat, dimana dalam kurun waktu pemeliharaan kurang 

dari 2 bulan berat badannya sudah bisa mencapai diatas 3 kg dengan kondisi makanan 

yang baik dan itik sudah siap dijual sebagai itik pedaging, dengan kualitas daging 

yang prima (Rumawas, 1995). Itik Peking dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 1. Itik Peking 

 

 

2.2. Bakteri Asam Laktat 

 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan istilah umum untuk menyebut bakteri 

yang memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat sebagai produk 

utamanya. Bakteri ini sudah lama dikonsumsi dan diketahui membawa efek 

menguntungkan bagi tubuh manusia. BAL berperan penting dalam industri 

fermentasi yogurt, keju, mentega, yakult, dan susu asam. BAL merupakan jenis 

bakteri yang telah lama dikenal mampu memperpanjang masa simpan bahan pangan 

karena kemampuannnya dalam menghasilkan senyawa anti bakteri seperti asam 

laktat, hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin  (Widodo, 2003). 



Bakteri asam laktat tumbuh pada suhu 5 – 45oC dan toleran terhadap kondisi 

asam, dengan sebagian besar strain  mampu tumbuh pada pH 4,4. Pertumbuhanya 

optimum pada pH 5,5 – 6,5 (Axelsson, 2004). Bakteri asam laktat mempunyai 

toleransi pH dengan rentang yang luas (Tagg, 1976).  

Bakteri asam laktat merupakan salah satu jenis mikroba yang dapat digunakan 

dalam pakan maupun air minum sebagai probiotik. Berdasarkan pola fermentasinya 

bakteri asam laktat dibagi menjadi homofermentatif yaitu dapat menghasilkan lebih 

dari 85% asam laktat dan heterofermentatif yaitu hanya menghasilkan 50% asam 

laktat (Trinanda, 2015). Genus bakteri yang tergolong kedalam bakteri asam laktat 

adalah  Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lacococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Propionibakterium (Nettles dan , Barefoot, 1933).  

 

2.2.1. Lactobacillus fermentum 

 
        Lactobacillus fermentum merupakan bakteri yang tidak membentuk spora dan 

bersifat heterofermentatif serta memiliki efek antimikroba yang tinggi terhadap 

patogen seperti EPEC, S. aureus, Salmonella typhimurium, dan Shigella sonnei 

(Songisepp et al., 2004). L. fermentum memiliki karakteristik probiotik yang potensial 

karena memiliki ketahanan terhadap pH rendah serta mampu menstimulasi enzim 

pada saluran pencernaan dan menstimulasi pengeluaran garam empedu (Bao et al, 

2010). L. fermentum tahan terhadap pH 2 – 5 (Manin, 2010). 

       L. fermentum dapat memproduksi hidrogen peroksida yang berperan sebagai 

senyawa antimikroba (Reid, 2000). L. fermentum memiliki kemampuan untuk 

menurunkan kolesterol secara in vitro sehingga memenuhi kriteria sebagai kandidat 

probiotik (Fadhilah, 2015). 

 

2.2.2. Lactobacillus plantarum 

 

       Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis BAL homofermentatif 

dengan temperatur optimal lebih rendah dari 370
 C (Frazier dan Westhoff, 1988). L. 

plantarum merupakan bakteri asam laktat dari famili Lactobacilliceae dan genus 

Lactobacillus. Bakteri ini bersifat gram positif. Bakteri ini memiliki sifat antagonis 



terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan seperti Staphylococcus-

aureus, Salmonella, dan gram negatif. L. plantarum bersifat toleran terhadap garam 

empedu, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH optimum 5,3 - 5,6 dan 

bersifat homofermentatif sehingga tidak menghasilkan gas (Buckle et al., 1987).  

L. plantarum toleran terhadap pH 3,4 – 8,8 (Giraud et al, 1991). L. Plantarum 

memiliki kemampuan untuk menurunkan kolesterol secara in vitro (Maryati dkk, 

2016). L. plantarum mampu menghasilkan asam laktat, serta menghasilkan hidrogen 

peroksida tertinggi dibanding bakteri asam laktat lainya dan menghasilkan 

bakteriosin yang merupakan senyawa protein yang bersifat bakterisidal (James et al., 

1992). 

 

2.2.3. Pediococcus pentosaceus 

 

       Pediococcus pentosaceus merupakan bakteri yang bersifat homofermentatif 

(Febrina dkk, 2012). P. pentosaceus merupakan salah satu bakteri yang baik sekali 

tumbuh dimedia air dan tepung  serta salah satu genus bakteri asam laktat yang 

menghasilkan senyawa peptida (Nettles dan Barefoot, 1993). P. pentosaceus adalah 

mikroba berbentuk coccus, gram positif, tidak membentuk spora, tidak bergerak 

(non-motil) dan dikategorikan sebagai bakteri asam laktat, karena produk akhir 

metabolisme adalah asam laktat (Osmanagaoglu et al., 2011). 

 P. pentosaceus optimal tumbuh pada pH 5 – 6, dan toleran terhadap ph 4,5 – 

7,5 (Bagenda et al, 2008). P. pentosaceus mempunyai kemampuan menghasilkan 

agen antimikroba (bakteriocins) serta penggunaanya dalam pengawetan makanan. P. 

Pentosaceus memiliki kemampuan menurunkan kolesterol secara in vitro melalui 

mekanisme asimilasi kolesterol (Maryati dkk, 2016) dan mampu menurunkan 

kolesterol telur itik pitalah melalui mekanisme dekonjugasi garam empedu 

(Yunenshi, 2011). 

 

2.3. Volume Empedu 

 

Empedu merupakan tempat akumulasi cairan lemak dan kolesterol (Ibrahim 

dkk, 2015) yang disekresikan ke hati dengan bantuan asam – asam empedu yang 



dikeluarkan oleh hati (Resang, 1984). Didalam empedu terdapat cairan yang 

merupakan cairan garam berwarna kuning kehijauan yang mengandung kolesterol, 

fosfolipid, lesitin serta pigmen empedu (Chandra, 2014). 

Jalur utama pembuangan kolesterol dari tubuh adalah melalui konversi oleh hati 

menjadi asam empedu, yaitu asam kolat yang berkaitan dengan glisin atau taurin 

membentuk garam empedu, kemudian dieksresikan di dalam empedu ke dalam 

duodenum. Sebagian besar asam empedu diabsorbsi oleh hati melalui sirkulasi dan 

selanjutnya dieskresi dan disekresi kembali kedalam empedu (Muchtadi, 1993). 

Selain itu, pengeluaran kolesterol dari tubuh dapat melalui kolesterol hati membentuk 

cairan empedu, dikeluarkan ke dalam usus dan selanjutnya kolesterol bersama 

empedu hilang bersama feses, hilang dalam mukosa usus dan kulit, bergabung 

dengan hormon-hormon steroid dan dikeluarkan bersama urin (Dharmawati dan 

Kurnadi, 2012). 

Banyak sedikitnya cairan empedu yang dihasilkan berkaitan dengan kerja hati, 

karena semakin berat kerja hati maka cairan empedu yang dihasilkan semakin banyak 

sehingga memacu peningkatan bobot kantung empedu yang dihasilkan (Wilyanti, 

2017). 

 

2.4. Kolesterol Darah 

 

Kolesterol adalah lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan 

disirkulasi dalam plasma darah (Sizer dan Ellie, 2008). Kolesterol penting sebagai 

komponen struktural membran dan prekursor untuk sintesis hormon steroid, vitamin 

D dan asam empedu (Ismoyowati dan Sumarmono, 2011). Kolesterol didalam tubuh 

terutama diperoleh dari hasil sintesis didalam hati. Jumlah yang disintesis tergantung 

dari kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperoleh dari makanan seperti karbohidrat, 

protein, atau lemak (Almatsier, 2002). 

Kadar Kolesterol daging dan telur akan meningkat sejalan dengan peningkatan 

kadar kolesterol darah (Rahmat dan Wiradjimadja, 2011). Kadar kolesterol darah itik 

normal berkisar 125mg/dl sampai 200 mg/dl (Fuller,1997). Kolesterol terdapat di 

dalam darah bersama dengan trigliserida, fosfolipid, dan apoprotein membentuk 



lipoprotein. Lipoprotein di dalam darah, yaitu kilomikron, very low density 

lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL), dan High density lipoprotein 

(HDL) (Sacher et al., 2004). 

Kolesterol diproduksi oleh hati, mekanisme kerja kolesterol  adalah kolesterol 

dibawa oleh  lipoprotein yang benama LDL (Low Density Lipoprotein) untuk dibawa 

ke sel-sel tubuh yang memerlukan, termasuk ke sel otot jantung, otak dan lain-lain 

agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kelebihan koleterol yang diangkut oleh 

LDL akan diangkut kembali oleh HDL (High Density Lipoporotein) untuk dibawa 

kembali ke hati yang selanjutnya akan diuraikan  lalu dibuang kedalam kandung 

empedu sebagai (cairan) empedu (Lehninger, 1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang Fapet Farm dan Laboratorium Terpadu 

Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 28 

September sampai  tanggal 15 November 2016. 

 

3.2. Materi dan Peralatan 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 ekor anak itik Peking 

umur 2 hari, dan bahan penyusun ransum yang terdiri dari ampas kelapa, tepung ikan, 

bungkil kelapa, dedak, poles, dan jagung kuning. Bahan yang digunakan untuk 

ditambahkan pada air minum yaitu bakteri asam laktat (BAL) yang terdiri dari 

Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum dan Pediococcus pentosaceus. 

Bahan analisis kolesterol darah adalah darah itik, aquades, dan reagen kolesterol. 

Sedangkan Alat yang dibutuhkan adalah kandang koloni sebanyak 20 unit, 

tempat pakan, tempat minum, lampu pijar, timbangan, ember, dan spuid 1 ml. Alat 

yang digunakan dalam analisis kolesterol adalah micro tube, vacum tube, mikro pipet, 

centrifuge, dan spektrofotometer. 

 

3.3. Metode 

 

3.3.1. Persiapan Kandang dan Peralatan 

 

Kandang yang digunakan adalah tipe batere dengan ukuran 103 cm x 70 cm x 

60 cm. Pada sekeliling kandang dipasang tirai hitam. Ketinggian dan kedataran  

tempat pakan dan minum diatur sedemikian rupa sesuai tinggi itik. Alat- alat yang 

akan digunakan yaitu lampu  pijar, tempat pakan, tempat minum, ember, label 

perlakuan, dan timbangan. Sebelum digunakan kandang dan peralatan dibersihkan, 

kemudian dilakukan pengapuran dua minggu sebelum ternak datang. 

3.3.2. Penyusunan Ransum 

 



 Ransum yang digunakan dalam penelitian ini disusun dari beberapa bahan 

pakan seperti tepung ikan, jagung kuning, dedak, bungkil kelapa, ampas kelapa, dan 

poles. Kebutuhan itik Peking, Kandungan zat makanan bahan penyusun ransum, 

komposisi bahan penyusun ransum, dan kandungan ransum (pellet) dapat dilihat pada 

Tabel 1, 2, 3 dan 4 berikut :  

 

Tabel 1. Kebutuhan Itik Peking 

Zat Makanan (%) 
Kebutuhan 

Starter Grower 

Protein Kasar 20-22a 16-17a 

Lemak Kasar 4-7a 3-6 a 

Serat Kasar 4-7a 6-9 a 

Ca 0,65b 0,6b 

P 0,40b 0,30a 

Energi metabolis (kkal/kg) 2800-3100a 3000b 

Sumber   a : Srigandono (1997) 

    b : NRC (1994) 

 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bahan Penyusun Ransum 

Bahan 

Pakan 

BK 

(%) 

Abu

(%) 

PK 

( %) 

LK  

(%) 

SK  

(%) 
Ca p 

EM 

(kkal/k

g) 

Jagung 

Kuning 
100a 2a 10,3a 4,7a 2,5a 0,3a 0,26a 3862a 

Tepung ikan 100a 11,5a 46f 0,2a 0,3a 2,7a 2,2a 2580a 

Bungkil 

kelapa 
92b 7,1b 21,2b 10,5b 12,2b 0,4b 0,7b 2628,5b 

Polesh 100a 1,7a 9,4a 2,2a 1,4a 0,03a 0,13a 3483a 

Ampas 

Kelapa 
100c 3,04e 5,58c 15,07c 14,64c 0,05c 

0,01

9c 
1784c 

Dedak 100a 11,7a 13,8a 14,1a 11,6a 1,74a 0,12a 2980d 

Keterangan : 

a. Hartadi et al.(1997). 

b. Hasil analisis laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi (Peprianto, 

2013). 

c. Hasil analisis laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Andalas (Suswita, 

2012). 

d. NRC (1994).  

e. Miskiyah et al.(2006) 

f. Hasil analisis laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi (2015). 

 



Tabel 3. Komposisi Bahan Penyusun Ransum 

Bahan Makanan 
Komposisi (%) 

Starter (0-3 Minggu) Grower (4-7 Minggu) 

Jagung Kuning 40 25 

Tepung ikan 20 15 

Bungkil kelapa 10 10 

Polesh 15 15 

Ampas Kelapa  5  5 

Dedak 10 30 

Total 100 100 

 

Tabel 4. Kandungan Ransum (Pellet) 

Zat Makanan 
Kandungan 

Starter Grower 

Bahan Kering (%) 91,23 98,67 

Abu (%) 6,12 6,85 

Protein Kasar (%) 22,79 17,42 

Lemak Kasar (%) 6,45 7,57 

Serat Kasar (%) 3,78 6,31 

Ca (%) 0,88a 1,05a 

P (%) 0,65a 0,52a 

Energi Metabolis (kkal/kg) 3233,30a 3121a 

Sumber: Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Fakultas Peternakan   Universitas 

Jambi (2016)    

  a. Hasil perhitungan berdasarkan Tabel 2 dan 3 

 

3.3.3.  Pemeliharaan Ternak 

 

Anak itik Peking umur 2 hari yang baru datang ditimbang dan diberi kode 

atau  nomor 1 sampai160, kemudian ditempatkan kedalam kandang dan diberi 

perlakuan secara acak. Itik Peking dipelihara selama 7 Minggu. Masing-masing 

kandang berjumlah 8 ekor itik. Kemudian itik diberi larutan gula untuk 

menghilangkan stres dan mengembalikan energi yang hilang selama dalam 

perjalanan. Pemberian ransum sesuai dengan kebutuhan itik Peking dan air minum 

ad-libitum. 

 

 

 

 



3.3.4. Pengambilan Sampel Darah 
 

Pemotongan itik dilakukan pada akhir minggu ke 7. Sampel darah diambil dari 

1 ekor itik/unit kandang. Darah ditampung dengan menggunakan vacum tube. Darah 

yang sudah berhasil didapatkan kemudian disentifus selama 10 menit pada kecepatan 

3000 rpm kemudian akan diperoleh plasma darah itik Peking. 

3.3.5. Pengukuran Kolesterol (DiaSys, 2015) 

 

Total kolesterol dihitung dengan metode Enzymatic Colorimetric Test CHOD-

PAP, dengan cara tabung blanko diisi 10μl aquadest dan 1000 μl reagen kolesterol , 

tabung sampel diisi dengan 10μl plasma darah dan 1000 μl reagen,  tabung standar 

diisi 10μl larutan standar dan 1000 μl reagen. Kemudian diinkubasi selama 20 menit 

pada suhu ruang dan hasilnya dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 546 nm. Hasil akhir dari pengukuran masing-masing sampel dihitung 

menggunakan rumus: 

 

Total Kolesterol (mg/dl) =
Asampel

Astandar
 x Konsentrasi Standar (mg/dl) 

 

 

 

3.4. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ulangan. 

Perlakuan diberikan dalam 1000 ml air minum dengan taraf  bakteri asam laktat 

(BAL) yang berbeda yaitu: 

P0 = 0% BAL  

P2 = 1% BAL 

P1 = 2% BAL 

P3 = 3% BAL  

 



3.5. Peubah yang Diamati 

 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi air minum, 

konsumsi pakan, kadar kolesterol darah, dan volume empedu. Peubah-peubah 

tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut: 

1. Konsumsi ransum (g/ekor/minggu) diukur berdasarkan selisih antara ransum 

yang diberikan dengan sisa ransum  

2. Konsumsi air minum (ml/ekor/minggu) diukur berdasarkan selisih antara air 

minum  yang diberikan dengan sisa air minum  

3. Volume empedu (ml/ekor) diukur menggunakan spuid 

4. Kadar kolesterol darah (mg/dl) sesuai dengan prosedur DiaSys  (2005) 

3.6. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari peubah yang diamati dianalisis dengan 

menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dengan model persamaan sebagai 

berikut :  

Yij =  μ +  δi + Eij 

Keterangan :  

Yij : Nilai pengamatan yang diukur 

 μ : Pengaruh rata – rata dari peubah yang diamati 

 δi : Pengaruh perlakuan ke-i 

  i : 1,2,3,4 (banyaknya perlakuan) 

  j : 1,2,3,4,5 (banyaknya ulangan) 

Eij : pengaruh galat percobaan pada penggunaan bakteri asam laktat 

 

Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

peubah yang diamati. Pengaruh nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1993) 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Konsumsi Air Minum 

 

Rataan konsumsi air minum itik Peking selama penelitian tertera pada Gambar 

2. 

Gambar 3. Rataan Konsumsi Air Minum Itik Peking (ml/ekor/minggu) 

 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa pemberian bakteri asam laktat dalam 

air minum sampai taraf 3% berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi air 

minum itik Peking. Konsumsi air minum pada penelitian ini berkisar 2856,37- 

2995,56 ml/ekor/minggu. Tidak adanya perbedaan pada konsumsi air minum diduga 

karena jumlah BAL yang dikonsumsi melalui air minum belum mempengaruhi total 

bakteri didalam saluran pencernaan. Menurut Supriyadi (2011), kebutuhan air minum 

itik umur 7 minggu adalah 1470 ml/ekor/minggu. Hasil pada penelitian ini lebih 

tinggi dikarenakan dalam tingkah laku makan itik  akan diselingi oleh minum. Air 

dibutuhkan ternak untuk membantu proses metabolisme didalam tubuh.  

Hasil penelitian Riswandi dkk (2012), menunjukan rataan konsumsi air minum 

itik lokal yang diberi Starbio dan EM-4 berkisar 4.855,06 – 5.523,84 

ml/ekor/Minggu. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini lebih rendah 
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dibanding penelitian Riswandi dkk (2012). Perbedaan hasil tersebut diduga 

dipengaruhi oleh bentuk ransum, probiotik, serta jenis itik yang digunakan berbeda. 

Menurut Parakkasi (1995), konsumsi air minum dipengaruhi bentuk ransum, 

temperatur, dan suhu lingkungan. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor yang 

mempengaruhi kinerja probiotik, antara lain komposisi mikrobiota inang, cara 

pemberian probiotik, umur dan jenis inang, serta kualitas dan jenis probiotik yang 

digunakan (Kompiang dkk., 2006).  

 

4.2. Konsumsi Ransum 

 

       Rataan konsumsi ransum itik Peking selama penelitian tertera pada Gambar 3.  

Gambar 4. Rataan Konsumsi Ransum Itik Peking (gr/ekor/minggu) 

 

Hasil analisis ragam  menunjukan bahwa pemberian bakteri asam  laktat sampai 

taraf 3% berpengaruh tidak nyata  (P>0,05) terhadap konsumsi ransum itik Peking. 

Konsumsi ransum pada penelitian ini berkisar 475,99 – 489,60 gr/ekor/Minggu. 

Tidak adanya perbedaan yang nyata pada konsumsi ransum  diduga karena bakteri 

asam  laktat bukanlah  zat makanan, tetapi merupakan  imbuhan untuk 

menyeimbangkan komposisi mikroba didalam saluran pencernaan (Manin dkk, 

2012), sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap konsumsi 

ransum itik Peking. Kebutuhan ransum  itik umur 7 minggu adalah 497 
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gr/ekor/minggu (Supriyadi, 2011). Hal ini sejalan dengan konsumsi air minum yang 

tidak berpengaruh nyata. Dimana ternak akan mengurangi konsumsi pakan jika 

konsumsi air minum meningkat. 

Hasil penelitian Riswandi dkk (2016), menunjukan rataan konsumsi ransum itik 

lokal yang diberi penambahan Starbio dan EM-4 yaitu 475,23-591,99 

gr/ekor/Minggu. Hasil pada penelitian ini lebih rendah diduga karena pakan yang 

diberikan berbentuk pellet. Keuntungan pakan yang diberi dalam bentuk pellet yaitu 

menghemat pakan, menghemat tenaga, dan tidak ada pertumbuhan jamur 

(Srigandono, 1997). Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah 

lingkungan, jenis dan kondisi bahan pakan (Supriyadi, 2011). 

 

4.3. Volume Empedu 

 

 Rataan Volume Empedu itik Peking selama penelitian tertera pada Gambar 4. 

 

Gambar 5. Rataan Volume Empedu Itik Peking (ml/ekor) 

     

        Hasil analisis ragam menunjukan pemberian bakteri asam laktat sampai taraf 3% 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap volume empedu itik Peking. Hasil yang 

diperoleh pada penelitian ini berkisar 1,34 – 1,36 ml. Kolesterol merupakan penyusun 

asam empedu yang disintesis dihati. Asam empedu yang telah disintesis akan 
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membentuk garam empedu yang nantinya disekresikan ke usus untuk  absorbsi 

lemak, kolesterol, dan vitamin A, D, E dan K. Garam empedu yang tidak dapat 

diabsorbsi akan dibuang melalui feses, kemudian sebagian lagi akan kembali kehati 

untuk digunakan sebagai pembentuk asam empedu baru. 

       Tidak berpengaruhnya hasil yang diperoleh diduga karena belum optimalnya 

kinerja  bakteri asam laktat dalam mempengaruhi kerja organ termasuk empedu yang 

merupakan tempat akumulasi kolesterol. Menurut Endens et. al (2003), Pemberian 

pakan mengandung bakteri asam laktat dapat memeperbaiki kecernaan, penyerapan 

dan ketersediaan zat makanan serta memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas 

enzim dalam saluran pencernaan. Empedu penting dalam proses penyerapan lemak 

pakan dan ekskresi limbah produk seperti kolesterol dan hasil sampingan degradasi 

hemoglobin (Suprijatna et al., 2005). 

 

4.4. Kolesterol Darah 

 

Rataan Kolesterol Darah itik Peking selama penelitian tertera pada Gambar 5. 

Grafik 4. Rataan Kolesterol Darah Itik Peking (mg/dl) 

 

Hasil analisis ragam menunjukan pemberian bakteri asam laktat sampai taraf 

3% berpengaruh tidak nyata (P>0,05),  terhadap kolesterol darah itik Peking. Hasil 

yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 207,48 – 256,82 (mg/dl). Tidak adanya 
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perbedaan yang nyata tersebut diduga karena sejalan dengan volume empedu yang 

juga tidak berbeda nyata. Sebagaimana diketahui bahwa kolesterol mempunyai 

korelasi dengan volume empedu. Faktor lain diduga karena jenis itik, ransum, 

lingkungan dan kecepatan sintesis kolesterol didalam tubuh itik relatif sama. Akan 

tetapi terdapat kecenderungan kadar kolesterol pada P0 lebih tinggi dibanding 

perlakuan lainya, diduga karena tidak adanya penambahan bakteri asam laktat yang 

dapat membantu sintesis kolesterol sehingga dapat menurunkan kolesterol darah pada 

itik. Kadar kolesterol darah normal itik berkisar 125 - 200 mg/dl (Fuller,1997). Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati (2017), yang menyatakan 

rataan kadar kolesterol darah itik Peking  yang diberi probiotik starbio berkisar 

103,67 – 116,77 mg/dl. Hasil pada penelitian ini lebih tinggi diduga dipengaruhi oleh 

kemampuan  sintesis kolesterol oleh hati dan empedu didalam tubuh itik. Sebagian 

besar kolesterol yang terdapat didalam darah berasal dari kolesterol yang disintesis 

oleh hati (Wijaya dkk, 2013).  

Bakteri asam laktat memiliki kemampuan menurunkan kolesterol dimana 

bakteri asam laktat akan menyebabkan terjadinya mekanisme asimilasi kolesterol 

atau mekanisme dekonjugasi garam empedu. Pada mekanisme asimilasi kolesterol, 

BAL akan mengambil atau mengabsorb kolesterol micelle yang selanjutnya 

kolesterol yang diambil bergabung pada membran seluler bakteri. Akibatnya 

penyerapan kolesterol menjadi berkurang, sehingga kolesterol yang masuk ke lumen 

usus lebih sedikit (Indranila dan Satrianugraha, 2014). Pada mekanisme dekonjugasi 

garam empedu, penurunan terjadi selama siklus enterohepatik. Dekonjugasi terjadi 

karena BAL memiliki enzim bile salt hidrolase (Noah et al., 1997). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Astuti dkk (2009), yang menyatakan bakteri asam laktat memiliki 

kemampuan untuk melakukan dekonjugasi garam empedu. Pada hasil penelitian ini, 

terdapat kecenderungan penurunan kolesterol darah itik Peking yang mendapatkan 

BAL walaupun penurunan tersebut belum nyata (P>0,05). Hal ini diduga karena 

belum optimalnya bakteri asam laktat dalam menghasilkan enzim BSH (Bile Salt 

Hidrolase) yang dapat menghidrolisis garam empedu. Kemampuan bakteri dalam 

mendekonjugasi garam empedu berhubungan dengan kolesterol yang ada dalam 



darah dan saluran pencernaan. Hal ini didukung Tanaka (1993),  yang menyatakan 

kemampuan untuk melakukan dekonjugasi garam empedu merupakan mekanisme 

utama penurunan kadar kolesterol. Semakin tinggi aktivitas enzim dalam 

mendekonjugasi garam empedu, maka semakin banyak asam empedu yang akan 

dikeluarkan bersama feses, sehingga tubuh akan mengambil kolesterol dalam darah 

untuk digunakan sebagai prekursor sintesa garam empedu yang baru, dengan 

demikian kadar kolesterol dalam darah akan turun (Astuti et.al, 2009). Selain itu. 

Faktor yang mempengaruhi kolesterol darah adalah genetik dan lingkungan (Murray 

et al., 2000). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

      Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian bakteri asam laktat 

dalam air minum sampai taraf  3% tidak mempengaruhi konsumsi air minum, 

konsumsi rasum, volume empedu dan kadar kolesterol darah itik Peking. 

 

5.2. Saran 

 

     Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar  penggunaan bakteri asam 

laktat diamati aktivitasnya sebelum air minum diberikan dan saat air minum akan 

diganti. 

 
 


