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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Tepung limbah jus jeruk merupakan hasil sampingan dari pembuatan 

minuman jus jeruk. Limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal dan masih 

terbuang begitu saja, sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap 

lingkungan. Bila dilihat dari komposisi zat-zat makanan yang terdapat dalam 

tepung limbah jus jeruk, limbah ini mengandung bahan kering 90.36 %, abu 3.02 

%, protein kasar 10.54 %, serat kasar  11.29 %, serta lemak kasar 6.50 %.  

Disamping itu juga tepung limbah jus jeruk masih mengandung senyawa aktif 

antara lain senyawa limonoid, flavonoid, steroid, alkaloid, fenolik, triterpenoid, 

kumarin dan saponin (Haroen et al., 2013).  Bila dilihat dari kandungan zat-zat 

makanan yang terdapat dalam tepung limbah jus jeruk, maka limbah ini masih 

layak digunakan sebagai campuran dalam ransum unggas, terutama kandungan 

senyawa aktifnya. Menurut Wing (2000) mengatakan senyawa-senyawa aktif 

yang terdapat dalam limbah jeruk  berpotensi meningkatkan kesehatan ternak dan 

nyata dapat menurunkan kandungan kolesterol daging. 

Salah satu faktor yang membatasi penggunaan tepung limbah jus jeruk 

dalam ransum ternak unggas adanya keberadaan kandungan serat kasar yaitu 

sebesar 11,29%. Unggas merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

keterbatasan dalam mencerna serat kasar. Bahan pakan yang mengandung serat 

kasar yang tinggi akan mempengaruhi proses pencernaan  organ - organ 

pencernaan pada unggas. Bila dalam ransum unggas mengandung serat kasar 

diatas toleransi maka  organ - organ pencernaan unggas tersebut akan bekerja 

lebih keras dalam proses pencernaan, karena serat kasar merupakan komponen 

yang sulit dicerna oleh unggas, karena ternak unggas tidak menghasilkan enzim 

untuk mencerna serat kasar yaitu enzim selulase. Serat kasar yang tidak dicerna 

akan membawa sebagian zat - zat makanan lain ikut keluar bersama feses, 

sehingga zat makanan yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan jaringan. 
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Berdasarkan pemikiran diatas maka dilakukan penelitian untuk melihat 

pengaruh penggunaan tepung limbah jus jeruk dalam ransum terhadap bobot 

organ pencernaan. Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh informasi dasar 

tentang penggunaan tepung limbah jus jeruk sebagai bahan penyusun ransum 

ayam broiler tanpa menyebabkan pengaruh negatif terhadap keadaan bobot organ 

pencernaan ayam broiler. 

1.2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari pemberian 

tepung limbah jus jeruk dalam ransum ayam broiler terhadap organ pencernaan. 

1.3. Manfaat  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis dari limbah 

jus jeruk yang tidak berguna menjadi bernilai guna sebagai campuran dalam 

ransum ayam broiler. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

 Ayam broiler adalah ayam jantan atau betina yang umumnya dipanen  

pada umur 5 - 6  minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana 

dan Suprijatna., 2006). Ayam broiler telah dikenal masyarakat dengan berbagai 

kelebihannya, antara lain hanya 5 - 6 minggu sudah siap dipanen. Ayam yang 

dipelihara adalah ayam broiler yakni ayam yang berwarna putih dan cepat tumbuh 

(Rasyaf., 2008). 

 Ayam broiler memiliki kelebihan dan kelemahan, kelebihannya adalah 

dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, 

efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi 

daging, dan pertambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya 

adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka 

terhadap infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Murtidjo., 1987). 

2.2. Potensi Limbah Jus Jeruk Sebagai Pakan Ternak 

 Buah jeruk merupakan komponen penting makanan untuk manusia, 

didalam buah jeruk mengandung nutrisi yang dibutuhkan manusia termasuk asam 

folat, kalium, flavonoid, dan serat makanan atau serat kasar. Sisa pengolahan buah 

jeruk dalam menghasilkan jus jeruk sekitar 45 - 60% adalah bagian yang dibuang 

berupa kulit buah, kulit bagian dalam dan biji. Limbah ini dapat diberikan kepada 

ternak  dalam bentuk dikeringkan maupun dibuat silase.  

Penelitian - penelitian yang telah dilakukan terhadap limbah jus jeruk  

yaitu pemberian ekstrak limbah jus jeruk dalam air minum yang nyata 

meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kesehatan  ayam broiler (Haroen., 

2014). Selanjutnya (Bampidis et al., 2006) mengatakan pemberian tepung limbah 

jeruk dapat digunakan dalam campuran dalam ransum  sapi perah sekaligus  dapat 

meningkatkan pertumbuhan (Bampidis et al., 2006). Disamping itu juga   

pemberian tepung limbah  jeruk sampai 15% dalam ransum tidak menimbulkan 

efek negatif  pada ayam broiler. Oluremi et al (2005) mengatakan pemberian 

tepung limbah jeruk sebagai campuran dalam ransum kelinci sampai taraf 40% 
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tidak mempengaruhi pertumbuhan. Yu et al (2005) juga mengatakan pemberian 

tepung limbah jeruk sebagai campuran dalam ransum hamster dapat menurunkan 

kadar kolesterol darah. 

2.3. Organ - Organ Pencernaan Ternak Unggas 

Organ pencernaan merupakan bagian tubuh yang penting, dimana 

makanan diproses dan diserap dalam organ ini.apabila organ pencernaan bekerja 

dengan baikdalam mencerna dan menyerap zat – zat makanan dan selanjutnya 

diedarkan keseluruh tubuh, maka pertumbuhan yang optimal akan tercapai 

(Anggorodi., 1985). Organ – organ pencernaan tersebut dapat berkembang tiga 

kali lebih cepat selama seminggu pertama setelah menetas dibandingkan minggu – 

minggu berikutnya, sedangkan bobot badannya hanya dua kali lebih cepat (Obst 

and Diamond., 1992).  

Pencernaan merupakan proses untuk memperkecil ukuran partikel 

makanan  dan zat – zat makanan organik secara mekanik, enzimatik dan microbial 

(Rasyaf., 1992). Fungsi dari alat pencernaan adalah untuk mencerna bahan 

makanan agar zat – zat yang terkandung didalamnya dapat diserap oleh dinding 

usus halus melalui villi – villi  dan masuk ke dalam sirkulasi darah (North and 

Bell., 1990). Selanjutnya menurut Tillman et al (1991) proses untuk memperkecil 

ukuran partikel makanan disebut pencernaan, sedangkan pemasukan bahan 

makanan dapat dicerna melalui selaput lendir usus disebut dengan penyerapan. 

Sistem pencernaan pada ungggas adalah organ saluran pencernaan dan 

organ aksesoris. Organ saluran pencernaan terdiri dari oesophagus, crop, lambung 

kelenjar ( proventrikulus ), lambung otot ( ventrikulus ), usus ( usus halus, besar 

dan buntu ) dan berakhir dikloaka. Sedangkan organ aksesoris terdiri dari hati, 

pancreas dan limfa ( Jull., 1987).  

Setelah melewati mulut makanan masuk ke crop melalui oesophagus, 

lamanya makanan dalam crop tergantung pada ukuran bahan pakan , jumlah 

konsumsi dan jumlah pakan dalam ventrikulus ( North and Bell., 1990 ).  

2.3.1. Proventrikulus 

 Proventrikulus adalah suatu pelebaran dari kerongkongan sebelum 

berhubungan dengan gizzard (empedal). Kadang-kadang disebut glandula 
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stomach atau true stomach. Menurut Usman (2010), proventrikulus merupakan 

perluasan oesophagus yang utama pada sambungan dengan gizzard, dan biasa 

disebut glandular stomach atau perut sebenarnya. Proventrikulus berfungsi untuk 

mensekresikan gastric juice (cairan lambung) yaitu pepsin, suatu enzim untuk 

membantu pencernaan protein, dan hydrochloric acid disekresi oleh glandular cell. 

Menurut Yuwanta (2004), proventrikulus mensekresikan enzim pepsinogen dan 

HCl untuk mencerna protein dan lemak. Pada proventrikulus lintasan pakan 

sangat cepat masuk ke empedal melalui isthmus proventrikulus sehingga secara 

nyata belum sempat dicerna.  

 Menurut Usman (2010), bobot proventrikulus mencapai 0,45% dari bobot 

hidup. Menurut Yaman (2010), proventrikulus memiliki panjang 6 cm dan berat 

7,5 sampai 10 gram. Faktor yang mempengaruhi bobot proventrikulus adalah 

umur, bangsa, dan genetik ternak (Usman., 2010). 

2.3.2. Ventrikulus 

Ventikulus berbentuk oval dan memiliki dua pintu, yang satu 

bersambungan dengan usus halus dan yang satu bagian lainnya berhubungan 

dengan proventrikulus. Organ ini berfungsi untuk menghancurkan butiran – 

butiran makanan dan mencampurnya dengan pepsin dan HCL dimana protein 

sudah mulai dicerna dan mineral sudah dilarutkan (Jull., 1987). 

Disamping kualitas pakan peningkatan serat kasar dalam ransum 

mengakibatkan ventrikulus akan bekerja lebih intensif untuk mencerna serat 

kasar, sehingga hal ini dapat mengakibatkan peningkatan bobot ventrikulus 

(Anggorodi., 1985). Berat ventrikulus ayam broiler yang diberi ransum tepung 

empulur sagu yang difermentasi dengan asparigus niger dalam ransum komersil 

sampai taraf 20% berkisar antara 1,58 – 1,79 gram perseratus gram bobot hidup 

(Hariyati., 1999). Menurut Yaman (2010), gizzard memiliki panjang 5 sampai 7,5 

cm dan berat 25 sampai 30 gram. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fenita et al (2008) bobot relatif dari gizzard yaitu 1,69% - 1,98%. Menurut Usman 

(2010), peningkatan bobot gizzard disebabkan karena peningkatan serat dalam 

pakan. Hal ini mengakibatkan beban gizzard lebih besar untuk memperkecil 

ukuran partikel ransum secara fisik, akibatnya urat daging gizzard tersebut akan 

lebih tebal sehingga memperbesar ukuran gizzard. 
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2.3.3. Hati 

Hati digolongkan sebagai glandula tubular meskipun susunan sel – sel hati 

Nampak lebih menyerupai tali atau plat dan tidak menyerupai tubular. Hati 

merupakan pusat metabolism didalam tubuh ( Frandson., 1996). Selanjutnya 

menurut Fontana et al (1993), hati berfumgsi sebagai organ penyaringan zat – zat 

makanan yang sudah dicerna sebelum dialirkan keseluruh tubuh, tempat 

menyimpan glikogen dan mengubah sisa protein menjadi asam urat. Menurut 

Tanudimadja (1974) bahwa ukuran, bobot, dan warna hati dipengaruhi oleh jenis 

unggas, umur, dan makanan. Menurut Purwadaria dkk (1995) bahwa faktor yang 

mempengaruhi kerja hati diantaranya adalah kandungan anti nutrisi yang tinggi 

terutama didaerah beriklim tropis basah seperti di Indonesia. Selanjutnya Sturkie 

(1986), menambahkan bahwa normal hati pada unggas mencapai 25 – 35 gram 

atau 1,7% - 2,3% dari bobot badan. Fenita et al (2008) bobot relatif hati berkisar 

antara 2,32% - 2,42% dari bobot badan. 

Hati terdiri dari dual obi besar, berwarna merah dekat lambung otot dan 

duodenum, menghasilkan cairan kehijauan yang disebut empedu yang disimpan 

dalam kantong empedu yang terletak dibawah lobus kanan. Hati berfungsi sebagai 

organ penyaring zat makanan yang sudah dicerna sebelum dialirkan keseluruh 

tubuh, tempat menyimpan glikogen dan mengubah hasil sisa protein menjadi 

asam urat (Jull., 1987), bobot rerlatif hati berkisar antara 1,7 - 2,3 gram perseratus 

gram bobot hidup (Nickel., 1977). Menurut Zaulin Eptani ( 2010) bobot mutlak 

hati berkisar antara 33,75 – 37,50 gram dan bobot relatif nya berkisar antara 

2,67% - 2,96% dari bobot badan. 

2.3.4. Usus Halus 

 Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan 

dan absorpsi produk pencernaan. Berbagai enzim yang masuk ke dalam saluran 

pencernaan ini berfungsi mempercepat dan mangefisiensikan pemecahan 

karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses absorpsi. 

Palo et al (1995) menyatakan bahwa usus halus terdiri dari tiga bagian 

yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Menurut Amrullah (2003) bahwa bagian 

usus yang membentuk huruf U adalah duodenum  dengan kelenjar pancreas 

terdapat didalamnya. Menurut Tillman et al (1991), bahwa usus halus berfungsi 
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sebagai tempat penyerapan zat – zat makanan, dimana dinding usus halus 

mengeluarkan cairan yang mengandung pepsin yang fungsinya adalah untuk 

mencerna (menyerap) protein dan mengubah disakarida menjadi monosakarida.  

North dan Bell (1990) menyatakan bahwa panjang dan berat usus halus 

bervariasi tergantung dari bentuk fisik ransum yang dikonsumsi, berat usus halus 

ayam dewasa lebih kurang 30 gram atau 2,1 % dari bobot badan dan panjangnya 

sekitar 152 - 160 cm. 

Panjang usus halus ayam dewasa kurang lebih 15 cm dan usus besar 

panjangnya kurang lebih 10 cm (Card., 1962). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Fenita et al (2008) panjang usus berkisar antara 151,87 – 165,62 

cm. Menurut Sturkie ( 1986 ) panjang normal dari usus halus ayam broiler adalah 

179,6 cm. 

2.4. Pencernaan dan Penyerapan Zat Makanan 

 Pencernaaan merupakan penguraian bahan makanan menjadi zat – zat 

makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh 

jaringan tubuh (Anggorodi., 1985). Selanjutnya juga dinyatakan oleh Anggorodi 

(1985) bahwa zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan tidak 

semuanya dicerna oleh tubuh ternak, sebagian diekskresikan melalui feses karena 

tidak tercerna dalam saluran pencernaan. Anggorodi (1985) menyatakan 

peningkatan serat kasar dalam ransum akan meningkatkan bobot organ 

pencernaan. 

 Penyerapan adalah pemasukan bagian bahan makanan yang dapat dicerna 

melalui selaput lendir usus kedalam darh dan limfa (Tilman et al., 1989).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kandang percobaan Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi pada 26 januari 2016 sampai dengan 07 maret 2016 

3.2. Materi 

Penelitian ini menggunakan  ayam broiler umur satu hari  sebanyak 200 

ekor tanpa pemisahan jantan dan betina (unsexed). Kandang percobaan yang 

digunakan adalah kandang litter berjumlah 20 unit yang terbuat dari kawat. 

Kandang dilengkapi dengan lampu 60 watt. Timbangan merk ”Ohous” kapasitas 

2610 g dan “Sartorius” kapasitas 1200 g dengan system digital. 

Bahan pakan penyusun ransum terdiri dari tepung limbah jus jeruk, poles, 

jagung kuning, bungkil kedelai, tepung ikan, bungkil kelapa, minyak sayur serta 

bahan-bahan lain seperti dikalsium-fosfat (DCP), DL-metionin, L-lisin, antibiotik 

Zn bacitracin 

Tabel 1. Bahan penyusun ransum dan kandungan zat-zat makanan ransum            

              perlakuan 

No Bahan Pakan  

EM 

(Kkal/

kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 
SK (%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

1 Jagung Kuning 3370 8.9 2.29 1.5 0.4 0.2 

2 Tepung Limbah Jus 3988.7 10.542 6.5034 11.2936 0 0 

3 Poles 2530.5 8.7 3.1 1.6 0.5 0.6 

4 Tepung Ikan 2393.4 48.3 8.5 3.5 9.2 4.6 

5 Bungkil Kedele 2670.9 47.5 2.3 1.6 0.7 0.8 

6 Bungkil Kelapa 2628.5 21.2 10.5 12.2 0.4 0.7 

7 Minyak Sayur  8600 0 100 0 0 0 

Keterangan : Hasil Ananlisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Jambi (Haroen, 2014) 
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Tabel 2. Susunan ransum perlakuan 

No Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 Jagung Kuning 42 42 44 41 33 

2 Tepung Limbah Jus 0 0 5 10 15 

3 Poles 10 10 7 8 7 

4 Tepung Ikan 11 11 12 11 9 

5 Bungkil Kedele 24 24 23 25 25 

6 Bungkil Kelapa 8 8 6 2 8 

7 Minyak Sayur 3.25 3.25 1.25 1.25 1.25 

8 Metionin 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 

9 Lisin 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 

10 CaCO3 0.98 1 1 1 1 

11 Zn bacitracin 0.02 0 0 0 0 

Jumlah 100 100 100 100 100 

Ket : * Zn bacitracin 0,02% 

Tabel 3. Komposisi zat makanan ransum penelitian (berdasarkan bahan kering) 

Perlakuan 

Zat Makanan dan Energi 

EM 

(Kkalori/kg) 

Protein 

Kasar 

(%) 

Lemak 

kasar 

(%) 

Serat 

Kasar 

(%) 

Ca 

(%) 
P (%) 

P0 3062.520 23.017 6.849 2.535 1.430 0.898 

P1 3062.520 23.017 6.849 2.535 1.430 0.898 

P2 3026.095 23.045 4.979 2.857 1.500 0.908 

P3 3074.079 23.011 4.807 2.901 1.399 0.850 

P4 3088.451 23.0453 5.37821 3.992 1.202 0.778 

Keterangan : *) Hasil Perhitungan Tabel 1 dan Tabel 2 

                         **) Hasil Ananlisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Jambi       

            (2016) 

3.3. Metode  

Limbah jus jeruk dikumpulkan dari pedagang jus jeruk yang ada dikota 

jambi, kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 55
0 

C selama 3 – 4 

hari sampai kadar air mencapai 10 - 15% kemudian digiling dijadikan tepung 
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dengan menggunakan hamer mill. Buah jeruk yang digunakan untuk pembuatan 

jus jeruk adalah buah jeruk yang berasal dari Jambi. 

3.3.1. Persiapan Kandang  

Persiapan kandang yaitu kandang dibersihkan terlebih dahulu supaya pada 

saat ayam datang, kandang sudah siap untuk digunakan.Kandang dilengkapi 

dengan lampu 60 watt, ditempatkan dibagian tengah yang berfungsi sebagai alat 

pemanas dan penerang. Lampu dinaikan sedikit demi sedikit sesuai dengan 

bertambahnya umur ayam dan tetap terpasang sampai ternak berumur tiga 

minggu. Setelah bulu ayam lengkap lampu yang dipergunakan hanya kandang 

besar yaitu diatas ruangan sebagai penerang. 

3.3.2. Pemberian Ransum Dan Air Minum 

Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ayam broiler periode awal dan 

periode akhir menurut rekomendasi NRC (1994). Penyusunan ransum dilakukan 

seminggu sekali bertujuan untuk menghindari terjadinya ketengikan. Setelah 

ransum tersusun kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai 

perlakuan. Selama penelitian ransum diberi setiap hari sesuai dengan keperluan 

dan umur ayam. Setiap minggu dilakukan penimbangan keperluan ransum serta 

penimbangan ransum yang tercecer. Air minum diberikan secara ad-libitum dan 

setiap pagi tempat air minum dicuci terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan 

ayam dan setelah itu baru diisi air minum. 

3.3.3. Penempatan ayam 

Ayam yang baru datang langsung diistirahatkan, kemudian diberi air gula, 

ayam ditimbang dan diberi penomoran pada kaki dan di tempatkan secara acak 

kedalam kandang yang diberi nomor dan kode perlakuan yang telah diacak. Ayam 

(DOC) dengan jumlah 200 ekor dibagi menjadi 5 perlakuan. Masing-masing 

perlakuan dibagi menjadi 4 ulangan dengan masing-masing unit ulang terdiri dari 

10 ekor ayam broiler. Cara penempatan ayam didalam kandang yaitu melakukan 

pengacakan dengan cara dilotre. Setiap perlakuan dan ulangan diberi nomor 1-20 

pada kertas kecil yang digulung, setelah itu dimasukan kedalam kotak dan 

dikocok kemudian diambil satu persatu. 
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3.3.4. Pemotongan ayam 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 42 hari. Setelah 42 hari maka 

dilaksanakan pemotongan sebanyak 2 ekor untuk setiap perlakuan, sebelum 

dipotong ayam dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam dengan tujuan untuk 

menghindari pengaruh berat pakan yang terdapat dalam saluran pencernaan. 

Setelah dipotong tahap selanjutnya pembersihan bulu yaitu dilakukan dengan 

mencabut semua bulu dengan menggunakan tangan. Kemudian dibersihkan 

dengan air, setelah ayam bersih dilakukan pengeluaran organ dalam dan 

pemisahan hati, jantung, proventrikulus, ventrikulus, dan usus. 

3.4. Rancangan Penelitian  

Rancangan yang dipergunakan adalah Rancangan Acak Lengkap terdiri 

atas 5 perlakuan dan 4 ulangan, Dengan susunan perlakuan yang dicobakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

P0= Ransum + antibiotik 

P1  = Ransum 0% tepung limbah jus jeruk  

P2= Ransum 5% tepung limbah jus jeruk 

P3 = Ransum10% tepung limbah jus jeruk 

P4= Ransum 15% tepung limbah jus jeruk 

Model linier analisis ragam yang digunakan menguji pengaruh perlakuan adalah  

Yij = µ + Ti + €ij 

Yij = data yang disebabkan pengaruh perlakuan pada taraf ke i dan ulangan ke j 

µ  =rataan atau nilai tengah 

Ti = efek yang sebenarnya dari perlakuan pada taraf ke i  

€ij = efek error dari treatment ke i dan ulangan ke j  

3.5. Peubah yang diukur 

Peubah yang diamati adalah bobot organ-organ pencernaan antara lain adalah 

bobot proventrikulus, bobot ventrikulus, bobot hati, dan panjang usus halus. 

 Bobot Proventrikulus, bobot proventrikulus diperoleh dari bobot 

proventrikulus dibagi dengan bobot potong ayam dikali 100 (per 100 gram bobot 

hidup) 

 Bobot Ventrikulus,  bobot ventrikulus diperoleh  dari bobot ventrikulus dibagi 
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dengan bobot potong ayam dikali 100 (per 100 gram bobot hidup) 

 Bobot Hati, bobot hati  diperoleh dari bobot hati dibagi dengan bobot potong 

ayam dikali 100 (per 100 gram bobot hidup) 

 Panjang usus halus, panjang usus halus diperoleh dengan cara mengukur usus 

setelah dikeluarkan isinya. 

3.6. Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap, data yang 

diperoleh dilakukan sidik ragam dan apabila berpengaruh nyata maka akan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie 1989). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Bobot Proventrikulus 

Pengaruh penggunaan tepung limbah jus jeruk terhadap bobot 

proventrikulus dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap bobot proventrikulus 

Perlakuan 
Bobot Proventrikulus 

 (%  bobot hidup) 

P0 0,69 ± 0,06 

P1 0,74 ± 0,14 

P2 0,70 ± 0,09 

P3 0,85 ± 0,05 

P4 0,75 ± 0,06 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung 

limbah jus jeruk tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot proventrikulus. 

Hal ini diduga karena kandungan serat kasar yang ada dalam ransum masih 

rendah, sehingga kerja dari proventrikulus tersebut tidak terlalu keras. 

Menurut Yaman (2010), proventrikulus memiliki berat antara 0,60 sampai 

0,90 gram/100 gram. Pada penelitian ini umur ayam broiler yang dipelihara masih 

dalam masa pertumbuhan, sehingga organ pencernaan belum mencapai bobot 

normal umur tertentu. Hasil bobot proventrikulus pada penelitian ini masih dalam 

kisaran normal yaitu 0,69-0,85 % bobot hidup. Usman (2010) menyatakan bahwa 

Faktor yang mempengaruhi bobot proventrikulus adalah pakan, umur, bangsa, dan 

genetik ternak.   

4. 2. Bobot Ventrikulus 

Hasil pengukuran penggunaan tepung limbah jus jeruk terhadap bobot 

ventrikulus dapat dilihat pada Tabel 5. diibawah ini. 

Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap bobot ventrikulus  

Perlakuan 
Bobot Ventrikulus  

(% bobot hidup) 

P0 2,03±0,26 
 

P1 2,42±0,40
 

P2 2,18±0,24
 

P3 2,44±0,11
 

P4 2,43±0,17
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung 

limbah jus jeruk tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot ventrikulus. 

Hal ini disebabkan kandungan serat kasar dalam ransum perlakuan masih 

dalam kisaran normal yaitu  antara 2,53% - 3,99%, keadaan ini mengakibatkan  

kerja ventrikulus tidak terlalu keras. Menurut Usman (2010), peningkatan bobot 

ventrikulus disebabkan karena peningkatan serat dalam pakan. Disamping kualitas 

pakan peningkatan serat kasar dalam ransum mengakibatkan ventrikulus akan 

bekerja lebih intensif untuk mencerna serat kasar, sehingga hal ini dapat 

mengakibatkan peningkatan bobot ventrikulus (Anggorodi., 1985).    

Hasil penelitian ini bobot ventrikulus berkisar antara 2,03 -  2,44 % dari 

bobot hidup, hampir sama dengan penelitian Cristian (2002) yang menyatakan 

bahwa bobot gizzard berkisar antara 2,09 - 2,52 gram/100 gram bobot hidup.  

4. 3. Bobot Hati  

Pengaruh penggunaan tepung limbah jus jeruk terhadap bobot hati dapat 

dilihat pada Tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap bobot hati 

Perlakuan 
Bobot Hati  

(% bobot hidup) 

P0 2,17
c 
± 0,05 

P1 2,33
c 
± 0,19 

P2 2,37
c 
± 0,42 

P3 2,92
b 

± 0,28 

P4 2,69
a 
± 0,21 

Keterangan : Superskrip huruf  kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan 

berbeda nyata (P<0,05). 

 

 Hasil analisis ragam menunjukankan bahwa perlakuan penggunaan 

tepung limbah jus jeruk berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persentase bobot 

hati. Dari uji jarak Duncan persentase bobot hati pada ayam broiler yang 

mendapat ransum perlakuan penggunaan tepung limbah jus jeruk dalam ransum 

pada taraf P0 tidak berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 dan P2. Namun berbeda 

nyata dengan P3 dan P4. Antara perlakuan P3 dan P4  berbeda nyata. Hal ini 

dapat dilihat bahwa penggunaan tepung limbah jus jeruk dalam ransum bobot hati 
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yang diperoleh yaitu 2,17 – 2,92 % bobot hidup. Sturkie (1986) bobot hati normal 

pada unggas mencapai 25 – 35 gram atau 1,7% - 2,3% dari bobot hidup. 

Dikhawatirkan hal ini disebabkan karena adanya pengaruh senyawa aktif 

dan kandungan aninurisi. Menurut Tanudimadja (1974) bahwa ukuran, bobot, dan 

warna hati dipengaruhi oleh jenis unggas, umur, dan makanan. Menurut 

Purwadaria et al  (1995) bahwa faktor yang mempengaruhi kerja dari hati 

diantaranya adalah kandungan antinutrisi. Menurut Oluremi et al (2006) bahwa 

didalam limbah jus jeruk ini masih mengandung zat antinutrisi yaitu flavonoid 

dan saponin. 

4. 4. Panjang Usus 

Pengaruh penggunaan tepung limbah jus jeruk terhadap panjang usus 

dapat dilihat pada Tabel 7. yang tercantum dibawah ini. 

Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap panjang usus 

Perlakuan Panjang usus halus (cm) 

P0 184,75±3,30 

P1 195,25±4,37 

P2 194,00±6,98 

P3 194,13±6,79 

P4 195,00±7,57 

Hasil analisa ragam memperlihatkan bahwa penggunaan tepung limbah jus 

jeruk dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata terhadap panjang usus. 

Keadaan ini berarti pemberian tepung limbah jus jeruk sampai taraf 15% tidak 

memberi pengaruh terhadap panjang usus ayam broiler. Hal ini diduga karena 

ransum perlakuan yang diberikan berbentuk tepung sehingga kerja dari usus 

dalam mencerna zat makanan tidak terlalu keras, serta kandungan serat kasar pada 

ransum perlakuan relatif rendah dan masih dapat ditoleransi sehingga tidak 

mempengaruhi panjang usus dari ayam broiler.  Serat kasar masih dibutuhkan 

oleh ayam broiler bila dalam jumlah yang masih bisa ditoleransi, karena fungsi 

serat kasar tersebut dapat memperlancar pengeluaran zat- zat makanan yang tidak 

tercerna lagi dalam usus. Menurut Tilman et al (1991) menyatakan bahwa serat 

kasar memberikan pengaruh besar terhadap daya cerna zat –zat makanan.  Serat 

kasar yang terkandung dalam ransum ayam broiler yaitu berkisar 2,53% - 3,99%. 

Menurut NRC (1994), kandungan serat kasar dalam ransum ayam broiler adalah 
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3,70 – 6 %. Bila serat kasar terlalu banyak dalam usus akibatnya vili - vili usus 

akan terganggu fungsinya sehingga zat - zat makanan yang masuk tidak dapat 

diabsorbsi secara sempurna. Menurut North ( 1984), menyatakan bahwa aktivitas 

usus dalam mencerna dan menyerap zat makanan yang mengandung serat kasar 

yang tinggi akan mempengaruhi panjang usus.  

Hasil penelitian ini panjang usus berkisar antara 184,75 – 195,25 cm. 

Menurut Fenita et al (2008) dari hasil penelitiannya panjang usus berkisar antara 

151,87 – 165,62 cm. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung 

limbah jus jeruk sampai taraf 15% tidak berpengaruh terhadap bobot 

proventrikulus, bobot ventrikulus dan panjang usus. Namun berpengaruh terhadap 

bobot hati. 

5.2. Saran 

 Diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh penggunaan tepung 

limbah jus jeruk dalam ransum terhadap organ pencernaan ayam broiler. 
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