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PENGARUH KOMBINASI ECENG GONDOK (Eichornia cressipes) DAN    

IKAN SAPU-SAPU (Hypostomus plecostomus) TERHADAP BERAT DAN 

UKURAN SALURAN PENCERNAAN ITIK MASA PERTUMBUHAN 

 

Muh. Latif Anwar/ B1D 012 194/ Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

ABSTRAK 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui berat dan ukuran saluran 

pencernaan itik lokal yang diberi konsentrat dan dedak dengan daun eceng 

gondok, ikan sapu-sapu dan kombinasi telah dilaksanakan di Kandang Lapang di 

Kampung Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 minggu mulai bulan Mei sampai bulan 

Juni 2016. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial 3 x 3 menggunakan180 ekor itik lokal yang 

berumur 4 minggu dibagi secara acak kedalam kelompok perlakuan  pakan yang 

masing-masing terdiri atas 5 ulangan dengan setiap pemberian ulangan terdiri atas 

4 ekor itik. Sembilan perlakuan tersebut adalah konsentrat dan dedak (E0S0), 80% 

konsentrat dan dedak + 20% ikan sapu-sapu (E0S1), 70%  konsentrat dan dedak + 

30%  ikan sapu-sapu (E0S2), 95% konsentrat dan dedak + 5% daun eceng gondok 

(E1S0), 75% konsentrat dan dedak + 5% daun eceng gondok + 20% ikan sapu-

sapu (E1S1), 65% konsentrat dan dedak + 5% daun eceng gondok + 30% ikan 

sapu-sapu (E1S2), 90% konsentrat dan dedak + 10% daun eceng gondok (E2S0), 

70% konsentrat dan dedak + 10% daun eceng gondok + 20% ikan sapu-sapu dan 

60% konsentrat dan dedak + 10% daun eceng gondok + 30% ikan sapu-sapu. 

Variabel yang diamati meliputi bobot dan panjang esophagus, proventriculus, 

ventriculus, gizzard, duodenum, jejenum, ilium, secum, dan colon itik lokal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemberian pakan mengandung eceng 

gondok pada  bobot esophagus dan panjang colon bepengaruh nyata (p<0,05) 

dengan pemberian konsentrat dan dedak, sedangkan pada pemberian ransum 

mengandung ikan sapu-sapu pada bobot gizzard berpengaruh nyata (p<0,05). Dan 

pada pemberian pakan kombinasi pada bobot esophagus, bobot gizzard, panjang 

esophagus, panjang proventriculus, panjang secum dan panjang colon 

berpengaruh nyata (p<0,05). Adapula pada bagian bobot esophagus, bobot colon, 

panjang duodenum, panjang jejenum, dan panjang ilium berpengaruh tidak nyata 

(p>0,05). Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengaruh 

kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu berpengaruh nyata (p<0,05). 

 

Kata Kunci : Itik Lokal, Daun Eceng Gondok, Ikan Sapu-Sapu, Saluran 

Pencernaan. 
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EFFECT OF COMBINATION OF WATER HYACINTH (Eichornia 

cressipes) AND SAPU FISH (Hypostomus plecostomus) TO WEIGHT AND 

SIZE OF DUCK DIGESTIVE TRACT INFANCY 

 

Muh. Latif Anwar/ B1D 012 194/ Faculty of Animal Science Mataram University 

 

ABSTRACT 

 

            The study aimed to determine the weight and size of the digestive 

tract local ducks given combination of water hyacinth, and sapu fish in the in 

Kampung Muhajirin Sesela Subdistrict Gunungsari West Lombok regency. This 

study was conducted ror 6 weeks from May to June 2016. The experimental 

design used in this study is completely randomized design factorial 3 x 3 A 

hundred eighty local ducks aged 4 weeks were randomly divided into treatment 

groups, each consisting of 5 replications with  4 ducks. Nine such treatment is the 

concentrate and bran (E0S0), 80% concentrate and bran + 20% sapu fish (E0S1), 

70% concentrate and bran + 30% sapu fish (E0S2), 95% concentrate and bran+ 

5% water hyacinth (E1S0), 75% concentrate and bran + 5% water hyacinth + 20% 

sapu fish (E1S1), 65% concentrate and bran + 5% water hyacinth + 30% sapu fish 

(E1S2), 90% concentrate and  bran + 10% leaf water hyacinth (E2S0), 70% 

concentrate and bran+ 10% water hyacinth leaves + 20% sapu fish and 60% 

concentrate and bran+ 10% water hyacinth leaves + 30% sapu fish. The observed 

variables include the weight and length of the esophagus, proventriculus, gizzard, 

duodenum, jejenum, ilium, secum, and colon local ducks. The results of this study 

indicate that the feeding containing water hyacinth on the weight and the length of 

the colon were significantly different (p <0.05) from a control ration. Whereas, 

ducks  given ration containing sapu fish on gizzard weights significantly (p 

<0.05). And on feeding the combination of the weight of the esophagus, gizzard 

weights, length of the esophagus, proventriculus length, length and length secum 

colon significant effect (p <0.05). There is also on the part of the weight of the 

esophagus, colon weight, length duodenum, jejenum length, and length ilium 

effect is not significant (p> 0.05). The conclusion that can be concluded that the 

majority of the combined effect of water hyacinth and sapu fish  significant effect 

(p <0.05).  

 

Key words : Local Ducks, Water Hyacinth, Sapu Fish, Gastrointestinal. 
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PENDAHULUAN 

 

Itik merupakan salah satu spesies unggas air yang telah banyak 

dibudidayakan. Di Indonesia, ternak itik telah menyatu dengan kehidupan sehari-

hari masyarakat di pedesaan. Ternak itik sangat potensial untuk memproduksi 

telur sehingga populasinya tersebar hampir merata di seluruh wilayah tanah air. 

Pemeliharaan itik cukup mudah dibandingkan dengan pemeliharaan ayam ras atau 

ayam kampung. Itik sebagai ternak yang cukup potensial untuk dikembangkan di 

samping ternak ayam, akan tetapi sampai saat ini produktifitas ternak itik masih 

rendah. Hal ini disebabkan karena produktifitas tersebut hanya berasal dari 

peternak itik tradisional dengan jumlah pemeliharaan itik terbatas (25-50 

ekor/orang) dan produksi yang dihasilkan rendah yaitu sekitar 50-60% (Asnawi 

dkk., 2009) 

Eceng gondok merupakan salah satu tanaman air yang sering dianggap 

sebagai gulma air yang sangat merugikan manusia, karena pertumbuhannya yang 

cepat menyebabkan pendangkalan sungai atau waduk serta menyebabkan 

penguapan air dan penurunan unsur hara yang cukup besar (Mahmilia, 2005). 

Pertumbuhan dan perkembangan eceng gondok yang pesat ini jika tidak 

diimbangi dengan pemanfaatan yang baik akan menjadikan tanaman ini sebagai 

gulma atau penanaman pengganggu. Pemanfaatan gulma sebagai pakan alternatif 

merupakan salah satu cara selain untuk membersihkan lingkungan dari gulma, 

juga bisa menghasilkankan produk yang berguna dan meningkatkan pendapatan 

peternak. Daun eceng gondok memiliki kadar air 93%, BK 7%, dengan PK 

11,20%, lemak 0,9%, SK 33%, abu 12,6%, dan BETN 57% (Rahmawati dkk., 

2000). Eceng gondok memiliki kelemahan yaitu serat kasar yang tinggi, kadar air 

tinggi sehingga menyebabkan daya cerna dari eceng gondok rendah. 

Ikan sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) adalah jenis ikan tawar yang 

mampu hidup diperairan yang sangat kotor. Ikan sapu-sapu merupakan kerabat 

dekat ikan lele yang masuk dalam kategori family Siluriformes, memiliki tubuh 

yang ditutupi sisik yang keras kecuali bagian perutnya. Mungkin itulah sebabnya 

ikan ini tidak dikonsumsi manusia. Populasi ikan sapu-sapu cukup tinggi, 

berdasarkan penggunaannya setiap hari oleh peternak kota Mataram, maka 
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populasi ikan ini dapat diperkirakan 272 kg/hari atau setara dengan 99,28 

ton/tahun (Asnawi, 2015).  

Punamasari dan Asnawi (2011) melaporkan bahwa ikan sapu-sapu 

mengandung zat pakan yang lengkap seperti kadar protein kasar berkisar 33,32 – 

41,75%, kadar abu 29,58 – 38,81%, kadar lemak kasar 13,29 – 22,97%, kadar 

serat kasar 0,80 – 3,39% serta gross energi 5290,40 – 5881,68 Kkal/g, kandungan 

mineral Ca dan P yaitu 3,59 – 4,26% dan 0,29 – 0,99%. Makanan ikan sapu-sapu 

adalah detritus, potongan tanaman, chloropiceae (Mozzoni dkk., 2010). German 

(2009) melaporkan bahwa ikan sapu-sapu mengkonsumsi batang kayu. Itulah 

sebabnya di dalam alat pencernaan ikan sapu sapu ditemukan 14 enzim pencerna 

serat yaitu : Amilolytic, Laminarinase, Cellulase, Xylanase, Mannase, Chitinase, 

Trypsin, Lipase, Maltase, β-xylosidase, β-mannosidase, N-acetyl-β-d-

glucosaminidase dan Aminopeptidase (German dan Bittong, 2009., Zawadzki 

dkk., 2008). Semua enzim tersebut berperan dalam mencerna serat kasar yang ada 

pada dedak padi dan eceng gondok, sehingga kecernaan di dalam saluran 

pencernaan itik meningkat. 

Ransum adalah bahan pakan yang telah diramu dan biasanya terdiri dari 

berbagai jenis bahan dengan komposisi tertentu. Ransum itik umumnya terbuat 

dari bahan nabati dan hewani (Sudaro dan Siriwa, 2000). Bahan pakan yang 

dipergunakan dalam menyusun ransum pada itik belum ada aturan bakunya, yang 

terpenting ransum yang diberikan kandungan nutriennya dalam ransum sesuai 

dengan kebutuhan itik. Ransum dasar dianggap telah memenuhi standar 

kebutuhan ternak apabila cukup energy, protein, serta imbangan asam-amino yang 

tepat (Rasyaf, 1993). NRC (1994) merekomendasikan standar kebutuhan pakan 

itik berdasarkan tujuan pemeliharaan yaitu itik pedaging dan itik petelur. Untuk 

itik pedaging kebutuhan protein dan energy umur 0-2 minggu adalah 22% dan 

2900 kkal/kg sedangkan umur 0-7 minggu adalah 16% dan 2900 kkal/kg. standar 

kebutuhan itik petelur secara lengkap masih belum ada. Standar kebutuhan dan 

energy rendah dan sebaliknya akan menurun apabila diberi energy tinggi. 

Srigandono (1997) berpendapat bahwa kisaran rasio energi dan protein pada itik 

masa bertelur sebesar 145-160. Selain protein dan energy, nutrient yang 

mempengaruhi produktivitas adalah mineral (NRC, 1994). 
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Sistem pencernaan adalah penghancuran bahan makanan 

(makanis/enzimatis, kimia dan mikrobia) dalam saluran cerna. Tujuan dari 

pencernaan itu sendiri adalah untuk mengubah bahan komplek menjadi sederhana 

sehingga mempermudah penyerapan vili usus. Itik termasuk hewan berlambung 

tunggal. System pencernaan hewan berlambung tunggal terdiri dari mulut, tekak 

(pharing), kerongkongan (Esofagus), Lambung (gastrium), Intestinum tenue (usus 

halus : duodenum, Illeum dan jejunum), Intestinum crasum (usus besar : colon, 

sekum dan rectum), anus. Kelebihan ternak itik dibandingkan ayam adalah 

kemampuan untuk mencerna serat kasar dalam pakan. Kemampuan untuk 

mencerna serat kasar tersebut dapat memberi peluang sekaligus kemudahan bagi 

peternak untuk memanfaatkan limbah (hasil ikutan) bidang pertanian maupun 

perkebunan sebagai sumber serat pakan itik (Purba dan Ketaren, 2013). 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh eceng gondok, 

ikan sapu-sapu dan kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu terhadap berat 

dan ukuran saluran pencernaan itik masa pertumbuhan. 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh tingkat eceng gondok, 

ikan sapu-sapu dan kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu dalam pakan 

terhadap berat dan ukuran saluran pencernaan itik masa pertumbuhan. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kandang Lapang di Kampung Muhajirin Desa 

Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Selama 6 minggu dan 

Penelitian akan dilaksanakan mulai pada tanggal  11 Mei – 22 Juni 2016. 
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Materi Penelitian 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 180 ekor itik lokal 

umur 4 minggu. Yang dipelihara secara intensif dalam kandang kelompok dengan 

perlakuan selama 6 minggu. 

Alat dan Bahan Penelitian 

1. Pakan : Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan 

utama dedak, daun eceng gondok segar dan ikan sapu-sapu segar. 

Sedangkan bahan tambahan antara lain konsentrat dan dedak untuk 

perlakuan control 

2. Kandang : kandang yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang kelompok yang terdiri dari 45 petak kandang dengan model liter 

dengan ukuran masing-masing petak adalah 0,85 x 0,85 x 0,5 meter. Sekat 

setiap petak dibuat dengan menggunakan bambu. Setiap petak akan diisi 

oleh 4 ekor itik. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. 

3. Alat penunjang : Alat penunjang yang akan digunakan dalam materi ini 

adalah timbangan digital dengan kapasitas 30 kg dan kepekaan 5 g untuk 

menimbang bahan pakan. 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rancangan Acak Lengkap 

faktorial 3 x 3 (Steel dan Torries 1991) yaitu 180 ekor itik lokal yang berumur 4 

minggu dibagi secara acak kedalam kelompok perlakuan yang masing-masing 

terdiri atas 5 ulangan dengan setiap ulangan 4 ekor itik. Perlakuan tersebut adalah  

Tabel 1 . Rancangan Penelitian 

Perlakuan 
Ikan sapu sapu 

S0 (0%) S1 (20%) S2 (30%) 

Eceng gondok E0 (0%) S0E0 S1E0 S2E0 

Eceng gondok E1 (5%) S0E1 S1E1 S2E1 

Eceng gondok E2 (10%) S0E2 S1E2 S2E2 
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Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

Tahap I Tahapan persiapan 

a. Persiapan kandang 

Persiapan kandang dan peralatan yang akan dibutuhkan dalam penelitian 

ini dilakukan 7 hari sebelum pemeliharaan itik dimulai. Kandang dibersihkan dari 

kotoran dan debu selanjutnya dicuci bersih, disiapkan tempat pakan tempat 

minum dan lampu penerang serta peralatan kandang yang dibutuhkan seperti 

ember, timbangan. Tiga hari sebelum memasukakan itik akan dilakukan sanitasi 

kandang. Penyemprotan kandang akan dilakukan dengan larutan medisep dengan 

perbandingan 30 ml dengan 30 liter air. Larutan yang telah dicampur akan 

disemprotkan ke seluruh bagian kandang dan lingkuangan sekitar kandang. 

Desinfeksi kandang ini bertujuan untuk membasmi bakteri, fungi dan virus 

penyebab penyakit pada ternak unggas seperti ND/tetelo, cholera, thypus, TBC, 

marek dan sebagainya. 

b. Persiapan pakan  

Persiapan eceng gondok 

Bagian eceng gondok yang digunakan adalah daun eceng gondok. Daun 

eceng gondok sebelum digunakan harus dilayukan terlebih dahulu. Setelah itu 

dicacah dalam ukuran kecil. Setelah ukurannya kecil barulah siap digunakan 

dalam ransum itik. 

Persiapan ikan sapu-sapu 

Ikan sapu sapu yang digunakan dicacah terlebih dahulu kemudian digiling 

dengan mesin penggiling daging. Setelah itu ikan sapu sapu dicampur dengan 

bahan pakan lainnya. 

 

c. Formulasi ransum 

Setelah proses penyiapan pakan selesai maka dilakukan persiapan pakan 

dengan susunan ransum itik seperti yang tertera pada tabel dibawah ini 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 2. Kandungan Nutrient Bahan Pakan 

Kandungan 

Nutrient 

Bahan Pakan 

Konsentrat
1
  Dedak

4
  Eceng gondok

3
  Sapu sapu

2
  

Protein Kasar (%) 37 11 6.31 37.07 

ME (Kkal/kg) 2800 2461.44 2707.2 2890.52 

Serat Kasar (%) 6 12 26.61 1.92 

Lemak (%) 3.5 3.51 2.83 16.85 

Ca (%) 13.5 0.06 0.47 0.4984 

P (%) 1.6 1.5 0.66 0.1762 

Keterangan :  1). PT Jafpa Comfeed Indonesia 

2). Asnawi (2015) 

3). Hartadi et al (1980) 

4). NRC (1994) 

 

Tabel 3. Komposisi Ransum Perlakuan 

Bahan Pakan S0E0 S1E0 S2E0 S0E1 S1E1 S2E1 S0E2 S1E2 S2E2 

Konsentrat 40 20 10 40 20 10 40 20 10 

Dedak 60 60 60 55 55 55 50 50 50 

Eceng 

Gondok 

0 0 0 5 5 5 10 10 10 

Sapu sapu 0 20 30 0 20 30 0 20 30 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan 

Bahan Pakan S0E0 S1E0 S2E0 S0E1 S1E1 S2E1 S0E2 S1E2 S2E2 

PK (%) 21.40 21.41 21.42 21.17 21.18 21.19 20.93 20.94 20.95 

ME (Kkal/kg) 2597 2615 2378 2609 2627 2636 2621 2640 2649 

Serat Kasar (%) 9.6 8.8 8.4 10.3 9.5 9.1 11.1 10.3 9.8 

Lemak (%) 3.52 6.18 7.51 3.47 6.15 7.48 3.44 6.11 7.44 

Ca (%) 5.44 2.84 1.54 5.46 2.77 1.56 5.48 2.88 1.58 

P (%) 1.54 1.26 1.11 1.50 1.21 1.07 1.46 1.17 1.03 

Keterangan : Perhitungan berdasarkan pada data tabel  

Tahap II Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Pemeliharaan itik sebanyak 180 ekor dilakukan selama 6 minggu. Itik 

dibagi menjadi 45 kelompok dan masuk kedalam 45 blok kandang dengan 

masing-masing blok terdiri dari 4 ekor itik. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 

3 kali yaitu pagi hari (jam 07.00 wita), siang hari (jam 12.00 wita) dan sore hari 
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(jam 16.00 wita) dengan rasio pakan : air yaitu 2 ; 1. Air minum diberikan secara 

ad libitum. 

Variabel yang diamati 

1. Bobot Saluran Pencernaan Itik meliputi bobot Esophagus, bobot 

Proventriculus, bobot Gizard, bobot Secum, bobot dan Colon. 

2. Panjang Saluran Pencernaan itik meliputi panjang Esophagus, panjang 

Proventriculus, panjang Duodenum, panjang Jejenum, panjang Ilium, 

panjang Secum, dan panjang Colon. 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam (Analysis of 

Variance/ANOVA) dengan bantuan program SAS (Statistical Analisys System), 

Apabila terdapat hasil berbeda nyata (P<0,05), analisis dilanjutkan dengan uji 

jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1991). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Eceng Gondok dan Ikan Sapu-sapu Terhadap Ukuran Saluran 

Pencernaan Itik. 

Pengaruh Eceng Gondok (Eichornia cressipes) Terhadap Bobot Saluran 

Pencernaan 

Hasil penelitian bobot saluran pencernaan itik lokal yang diberikan pakan 

mengandung konsentrat, dedak dan berbagai tingkatan eceng gondok. 

Tabel 5. Bobot saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan mengandung 

eceng gondok (g) 

Variabel diamati 
Perlakuan 

E0 E1 E2 

Bobot Esophagus (g) 9.00 ± 0.87 
a 

11.40 ± 1.22 
b 

13.60± 2.08 
c
 

Bobot proventriculus (g) 4,93 ± 0.31
a 

5.53 ± 0.46
b 

5.13± 0.61
b
 

Bobot Gizard (g) 56.40 ± 9.04
a 

61.075.69
b
 60.00 ± 3.67

b 

Bobot Usus halus (g) 32.80 ± 5.97
a 

55.20 ± 4.27
b 

54.80 ± 3.90
b 

Bobot secum (g) 4.27 ± 0.84
a 

4.40 ± 0.00
b 

4.60 ± 0.71
c 

Bobot usus besar (g) 4.27 ± 0.46
a 

4.13 ± 6.20
b 

4.60 ± 1.44 
c
 

Total bobot orga dalam 78.87 ± 22.80
a 

86.53 ± 24.65
b 

87.93 ± 37.74
c
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Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada arah baris menunjukkan 

berpengaruh nyata (p<0.05). 

Bobot esophagus yang diberi pakan mengandung eceng gondok 

berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung 

konsentrat dan dedak. Pada tabel 7. Bobot kerongkongan itik pada perlakuan (E2) 

meningkat dibandingkan perlakuan (E0 dan E1). Kerongkongan atau esophagus 

adalah saluran yang menuju ke tembolok dan terus berlanjut ke proventrikulus. 

Bagian kerongkongan memiliki kemampuan untuk mengembang sehingga 

menjadi tembolok. Pakan yang berupa serat kasar dan biji-bijian tinggal di 

tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman (Akoso, 

1998).            

 Bobot proventriculus yang diberi pakan mengandung eceng gondok 

berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung 

konsentrat dan dedak. Proventriculus adalah suatu peleburan dari kerongkongan 

sebelum berhubungan dengan gizzard (empedal). Biasanya disebut glandula 

stomach atau true stomach, tempat gastric juice diproduksi. Pepsin, suatu enzim 

untuk membantu pencernaan protein, dan hydrochloric acid disekresi oleh 

glandular cell, oleh karena pakan berlalu cepat melalui proventriculus maka tidak 

ada pencernaan material pakan disini, akan tetapi sekresi enzim mengalir ke 

dalam gizzard sehingga dapat bekerja disini (Muljowati, 1999).    

 Bobot Gizzard yang diberi pakan mengandung eceng gondok berpengaruh  

nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberikan pakan mengandung 

konsentrat dan dedak. Pakan yang bercampur dengan getah proventrikulus masuk 

ke dalam empedal atau gizzard. Pakan dalam gizzard mengalami proses 

pencernaan secara mekanik dengan bantuan grit yang berupa batuan kecil, selain 

itu pakan juga akan dipecah dan dicampur dengan air sehingga menjadi seperti 

pasta atau yang biasa disebut dengan chymne (Kartadisastra, 2002).  

 Bobot secum itik yang diberi pakan mengnadung eceng gondok  

berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung 

konsentrat dan dedak. Sekum (Coecum). Pakan yang telah diserap dalam usus 

halus masuk ke dalam coecum. Coecum pada unggas ada 2, yaitu pada bagian kiri 

dan kanan. Di dalam terjadi pencernaan secara mikrobiologik karena dalam 
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coecum terdapat mikrobia-mikrobia yang mampu membantu pencernaan terutama 

pencernaan serat kasar. Menurut Yuwanta (2004), sekum terdiri atas dua seka atau 

saluran buntu yang berukuran panjang 20 cm. beberapa nutrien yang tidak 

tercerna mengalami dekomposisi oleh mikrobia sekum, tetapi jumlah dan 

penyerapannya kecil sekali. Pada bagian sekum juga terjadi digesti serat kasar 

yang dilakukan oleh bakteri pencerna serat kasar. Kemampuan mencerna serat 

kasar pada bangsa itik lebih besar daripada bangsa ayam sehingga sekum itik 

lebih berkembang daripada ayam.  

Pengaruh Ikan Sapu-sapu Terhadap Bobot Saluran Pencernaan Itik 

Hasil penimbangan saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan 

mengandung konsentrat, dedak dan berbagai tingkatan eceng gondok (Eichornia 

cressipes). 

Tabel 6. Bobot saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan mengandung Ikan 

Sapu-sapu (g) 

Variabel diamati 
Perlakuan 

S0 S1 S2 

Bobot Esophagus (g) 10.47 ± 2.00 12.27 ± 3.26 11.27 ± 2.32 

Bobot proventriculus (g) 5.40 ± 0.69 4.93 ± 0.31 5.27 ± 0.46 

Bobot Gizard (g) 54.13 ± 7.11 
c 

58.67 ± 2.01 
b 

64.67 ± 2.66 
a
 

Bobot Usus Halus (g) 32.80 ± 5.97
a 

53.00 ± 8.15
b 

61.00 ± 4.64
c 

Bobot secum (g) 5.07 ± 0.64 4.40 ± 0.53 3.80 ± 0.72 

Bobot usus besar (g) 4.60 ± 0.00 4.27 ± 0.64 4.13 ± 0.12 

Total (gram) 79.67 ± 21.48 84.54 ± 23.59 89.14 ± 26.36 

Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada arah baris menunjukkan 

berpengaruh nyata (p<0,05). 

Bobot esophagus itik lokal yang diberi pakan mengandung ikan sapu-sapu 

berpengaruh tidak nyata (p>0,05) dibandingkan dengan pakan mengandung 

konsentrat dan dedak.Pada tabel 8. Hal ini mungkin disebabkan karena bobot 

badan antar perlakuan berbeda tidak nyata. Kerongkongan atau esophagus adalah 

saluran yang menuju ke tembolok dan terus berlanjut ke proventrikulus. Bagian 

kerongkongan memiliki kemampuan untuk mengembang sehingga menjadi 

tembolok. Pakan yang berupa serat kasar dan biji-bijian tinggal di tembolok 

selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman (Akoso, 1998). 
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Bobot proventriculus itik yang diberi pakan mengandung ikan sapu-sapu 

berpengaruh tidak nyata (p>0,05) dibandingkan dengan yang diberikan pakan 

mengandung konsetrat komersial. Bobot proventriculus pada perlakuan S0, S1 

dan S2 berpengaruh tidak nyata (p>0,05). Hal ini mungkin disebabkan karena 

bobot badan antar perlakuan berpengaruh tidak nyata.  

Bobot gizzard itik yang diberi pakan mengandung ikan sapu-sapu 

berpengaruh nyata (p>0,05) dibandingkan dengan yang diberikan pakan 

mengandung konsentrat dan dedak. Hal ini disebabkan karena ikan sapu-sapu 

memiliki tubuh yang banyak tersusun oleh tulang, sehingga itik akan beradaptasi 

dengan cara meningkatkan volume maupun berat gizzard. Gizzard merupakan 

organ yang berfungsi melunakkan pakan yang masuk sebelum masuk ke organ 

usus. Suzanne et al, (2006) melaporkan gizzard itik tidak dipengaruhi oleh system 

pemeliharaan itik (terkurung atau liar) akan tetapi dipengaruhi oleh pakan yang 

dikonsumsi. Battly and Piersma (2005) menyatakan bahwa gizzard berhubungan 

erat dengan serat kasar yang dimakan. Serat kasar yang tinggi mengakibatkan 

ukuran gizzard lebih besar dibandingkan dengan pakan yang mengandung serat 

kasar rendah.  

Bobot secum itik yang diberikan pakan mengandung ikan sapu-sapu 

berpengaruh tidak nyata (p>0,05) dibandingkan dengan yang diberikan pakan 

mengandung konsentrat dan dedak. Hal ini disebabkan karena secum memiliki 

fungsi sedikit dalam pencernaan  pakan, secum merupakan tempat pencernaan 

enzimatik produk akhir ( Klasing, 1998). Suzanne et al., (2006) melaporkan itik 

yang dipelihara secara terkurung memiliki bobot secum tidak berbeda dengan itik 

apad alam liar, walaupun pakan yang dikonsumsi berbeda. Bobot colon yang 

diberi pakan mengandung ikan sapu-sapu berpengaruh tidak nyata (p>0,05) 

dibandingkan dengan pakan yang diberi mengandung konsentrat dan dedak. Pada 

bobot colon perlakuan S1,dan S2 tidak jauh berbeda dengan perlakuan S0. 
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Kombinasi Eceng Gondok dan Ikan Sapu-sapu Terhadap Bobot Saluran Pencernaan Itik 

Tabel 7. Bobot saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan kombinasi Eceng gondok dan Ikan Sapu-sapu (g) 
Variabel 

Diamati 

Perlakuan 
E0S0 E0S1 E0S2 E1S0 E1S1 E1S2 E2S0 E2S1 E2S2 

Bobot Esophagus (g) 8.40 ± 1.14
 

10.00 ± 2.92
 

8.60 ± 2.61
 

10.60 ± 2.70
 

10.80 ± 3.11
 

12.80 ± 0.84
 

12.40 ± 0.89 
 

16.00 ± 0.71
 

12.40 ± 2.30 
 

Bobot Proventriclus (g) 4.60 ± 0.89
 

5.20 ± 0.45
 

5.00 ± 1.00
 

5.80 ± 0.45 
 

5.00 ± 1.00 
 

5.80 ± 0.45
 

5.80 ± 0.45 
 

4.60 ± 0.5 
 

5.00 ± 0.71 
 

Bobot Gizzard (g) 46.00 ± 2.00
d 

60.80 ± 7.85
ab 

62.40 ± 4.04
ab 

57.20 ± 4.66
bc

 
 

58.40 ± 6.35
 bc 

67.60 ± 2.30
a 

59.20 ± 5.50
b
 
 

56.80 ± 3.49 
bc 

54.00 ± 3.94 
c 

Bobot secum (g) 4.80 ± 0.84 4.00 ± 0.00 4.00 ± 0.71 4.60 ± 0.55 4.20 ± 0.84 4.40 ± 0.55 5.80 ± 0.45 5.00 ± 0.71 3.00 ± 0.71 

Bobot usus besar (g) 4.60 ± 0.55
 

4.00 ± 0.00
 

4.20 ± 0.45
 

4.60 ± 0.55
 

3.80 ± 0.84 
 

4.00 ± 0.71 
 

4.60 ± 0.55 
 

5.00 ± 0.00
 

4.20 ± 0.45 
 

 Total (gram) 68.40 ± 18.14 84.00 ± 24.72 84.20 ± 25.54 82.80 ± 22.85 82.20 ± 23.63 94.60 ± 27.44 87.80 ± 23.48 87.40 ± 22.50 78.60 ± 25.72 

Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada arah baris menunjukkan berpengaruh nyata (p<0,05). 

 

Sebagian besar bobot saluran pencernaan itik yang diberi pakan kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu berpengaruh tidak nyata 

(p>0,05) dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung konsentrat dan dedak. Akan tetapi pada bobot gizzard yang diberi pakan 

kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu berpengaruh nyata (p<0,05). Hal ini disebabkan karena ikan sapu-sapu memiliki tubuh yang 

banyak tersusun oleh tulang, sehingga itik akan beradaptasi dengan cara meningkatkan volume maupun berat gizzard. Gizzard merupakan 

organ yang berfungsi melunakkan pakan yang masuk sebelum masuk ke organ usus. Suzanne et al, (2006) melaporkan gizzard itik tidak 

dipengaruhi oleh system pemeliharaan itik (terkurung atau liar) akan tetapi dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi. Battly and Piersma 

(2005) menyatakan bahwa gizzard berhubungan erat dengan serat kasar yang dimakan. Serat kasar yang tinggi mengakibatkan ukuran 

gizzard lebih besar dibandingkan dengan pakan yang mengandung serat kasar rendah. Miller (1975) dan Kohoe et al. (1988) menyatakan 

bahwa perubahan organ pencernaan terjadi sangat cepat dengan akibat perubahan pakan. 
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Pengaruh Eceng Gondok dan Ikan Sapu-sapu Terhadap Ukuran Saluran 

Pencernaan Itik. 

Pengaruh Eceng Gondok Terhadap Ukuran Saluran Pencernaan Itik 

Tabel 8. Panjang saluarn pencernaan itik lokal yang diberi pakan mengandung 

eceng gondok (cm). 

Variabel diamati 
Perlakuan 

E0 E1 E2 

Panjang esophagus (cm) 23.67 ± 1.29 24.07 ± 1.62 26.33 ± 0.92 

Panjang proventriculus (cm) 4.73 ± 0.31 5.33 ± 0.61 4.73 ± 0.31 

Panjang duodenum(cm) 37.07 ± 1.53 35.80 ± 1.91 35.93 ± 0.12 

Panjang Jejenum (cm) 59.40 ± 4.61 60.80 ± 2.55 59.67 ± 2.04 

Panjang Ilium (cm) 59.00 ± 2.42 60.27 ± 2.89 61.07 ± 1.62 

Panjang secum (cm) 14.20 ± 1.56 15.17 ± 0.40 15.30 ± 2.59 

Panjang usus besar (cm) 7.93 ± 1.55 
b 

7.93 ± 0.61 
b 

10.53 ± 0.58 
a 

Total (cm) 191.80 ± 24.07 194.20 ± 24.48 198.26 ±24.14 

Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada arah baris menunjukkan 

berpengaruh nyata (p<0,05). 

Sebagian besar panjang saluran pencernaan itik yang diberi pakan 

mengandung eceng gondok berpengaruh tidak nyata (p<0,05) dibandingkan 

dengan pakan mengandung konsentrat dan dedak. Akan tetapi pada panjang colon 

yang diberi pakan mengandung eceng gondok berpengaruh nyata (p<0,05) dengan 

pakan mengandung konsentrat dan dedak. Hal ini disebabkan kandungan serat 

kasar yang tinggi pada pakan kontrol mengakibatkan laju digesta menjadi lambat 

karena serat kasar yang tinggi pada pakan memerlukan pencernaan pakan lebih 

intensif. Laju digesta yang lambat memungkinkan enzim menghidrolisis zat 

makanan lebih lama sehingga penyerapan zat-zat makanan akan efektif dan 

kecernaan pakan akan meningkat. Meningkatnya kecernaan dapat diakibatkan 

oleh peningkatan kapasitas organ pencernaan. Sehingga semakin tinggi serat kasar 

maka akan semakin panjang usus dan Tambunan (2007) menjelaskan bahwa 

persentase bobot usus seiring dengan panjang relative usus. Pemanfaatan serat 

kasar dalam pencernaan memerlukan proses fermentasi sedangkan pada unggas 

proses itu terbatas sehingga bahan pakan yang mengandung serat kasar tinggi 

pada umumnya akan sulit untuk dimanfaatkan (Tambunan, 2007). 
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Pengaruh Ikan Sapu-sapu terhadap ukuran saluran pencernaan 

Tabel 9. Panjang saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan mengandung 

ikan sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) (cm) 

Variabel diamati 
Perlakuan 

S0 S1 S2 

Panjang esophagus (cm) 23.93 ± 1.80 24.73 ± 2.44 25.40 ± 0.69 

Panjang proventriculus(cm) 5.13 ± 0.81 4.80 ± 0.40 4.87 ± 0.12 

Panjang duodenum (cm) 36.47 ± 1.36 36.07 ± 1.30 36.27 ± 1.94 

Panjang jejunum (cm) 59.00 ± 4.50 60.67 ± 1.17 60.20 ± 3.12 

Panjang ilium (cm) 61.20 ± 2.12 59.13 ± 3.36 60.00 ± 1.06 

Panjang secum (cm) 15.23 ± 2.37 14.33 ± 1.75 15.10 ± 1.00 

Panjang usus besar (cm) 8.33 ± 2.01 8.93 ± 1.42 9.13  ± 1.81 

Total (cm) 194.06 ± 24.28 194.33 ±24.08 195.87 ±24.07 

 

Panjang saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan berbagai tingkat 

ikan sapu-sapu berpengaruh tidak nyata (p>0,05) dibandingkan dengan yang 

diberikan pakan mengandung konsentrat dan dedak. Hal ini mungkin disebabkan 

karena bobot badan antar perlakuan berbeda tidak nyata. Walaupun Battly and 

Piersma (2005) menyatakan bahwa konsumsi pakan dan type pakan, kandungan 

serat kasar, tingkat kehalusan/kekerasan pakan) dapat mempengaruhi ukuran 

saluran pencernaan pada spesies burung, akan tetapi menurut Szczepanczyk et al. 

(2000) melaporkan pada angsa menyatakan bahwa panjang saluran pencernaan, 

esophagus berkorelasi positif dengan bobot badan. Semakin tinggi bobot badan 

akan diikuti oleh meningkatnya ukuran panjang saluran pencernaan. 
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Interaksi Eceng gondok dan Ikan Sapu-sapu terhadap ukuran saluran pencernaan 

Tabel 10. Panjang saluran pencernaan itik lokal yang diberi pakan kombinasi Eceng gondok dan Ikan Sapu-sapu (cm) 

Variabel 

Diamati 

Perlakuan  

E0S0 E0S1 E0S2 E1S0 E1S2 E1S1 E2S0 E2S1 E2S2 

Panjang Esophagus (cm) 22.20 ± 1.48b  24.20 ± 2.17ab  24.60 ± 2.30ab  23.80 ± 1.79ab  25.80 ± 1.1ab  22.60 ± 1.52ab 25.80 ± 0.84ab  27.40 ± 0.89a 25.80 ± 1.10ab  

Panjang Proventriculus (cm) 4.40 ± 0.89b 4.80 ± 0.84b 5.00 ± 1.00ab  6.00 ± 0.00a 4.80 ± 0.45b 5.20 ± 0.45ab 5.00 ± 0.00ab 4.40 ± 0.55b 4.80 ± 0.45b 

Panjang Duodenum (cm) 35.40 ± 3.13 37.40 ± 4.62 38.40 ± 6.54 38.00 ± 2.83 34.60 ± 3.13 34.80 ± 3.27 36.00 ± 3.61 36.00 ± 5.34 35.80 ± 3.49 

Panjang jejunum (cm) 54.60 ± 5.55 59.80 ± 3.27 63.80 ± 5.36 63.60 ± 0.89 58.60 ± 2.51 60.20 ± 4.44 58.80 ± 3.35 62.00 ±2.65 58.20 ± 3.27 

Panjang Ilium (cm) 60.40 ± 2.70 56.20 ± 3.63 60.40 ± 1.52 63.60 ± 3.36 58.80 ± 7.26 58.40 ± 1.52 59.60 ± 3.51 62.80 ± 3.36 60.80 ± 3.42 

Panjan Secum (cm) 12.70 ± 1.52e 15.80 ± 1.48c 14.10 ± 1.39d 15.60 ± 1.43c 14.80 ± 1.15d 15.10 ± 2.22c 17.40 ± 0.42a 12.40 ± 0.65e 16.10 ± 1.60b 

Panjan Usus Besar (cm) 6.20 ± 1.67f 9.20 ± 2.28ab 8.40 ± 1.52cb 8.60 ± 1.95b 7.80 ± 0.84cd 7.40 ± 1.73 de 10.20 ± 0.84ab 10.20 ±1.48ab 11.20 ± 1.64a 

Total (cm) 183.20 ± 21. 84 191.60 ± 21.25 200.60 ± 23.13 203.60 ± 23.48 190.40 ± 22.03 188.6 ± 21.60 195.40 ± 21.37 202.80 ± 223.60 196.60 ± 21.36 

Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada arah baris menunjukkan berpengaruh nyata (p<0,05). 

Panjang esophagus itik lokal yang diberi pakan kombinasi berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberikan 

pakan mengandung konsentrat dan dedak. Pada tabel 12. Panjang esophagus itik lokal pada perlakuan (E2S1) meningkat 

dibandingkan perlakuan (E0S0, E0S1, E0S2, E1S0, E1S1, E1S2, E2S0 dan E2S2). Hal ini mungkin Kandungan serat kasar yang 

tinggi pada pakan kontrol mengakibatkan laju digesta menjadi lambat karena serat kasar yang tinggi pada pakan memerlukan 

pencernaan pakan lebih intensif. Laju digesta yang lambat memungkinkan enzim menghidrolisis zat makanan lebih lama sehingga 

penyerapan zat-zat makanan akan efektif dan kecernaan pakan akan meningkat. Meningkatnya kecernaan dapat diakibatkan oleh 

peningkatan kapasitas organ pencernaan. 
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Panjang duodenum, jejenum, ilium itik lokal yang diberi pakan 

mengandung kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu berpengaruh tidak 

nyata (p>0,05) dibandingkan dengan pakan mengandung konsentrat dan dedak. 

Hal ini karena anatomi saluran pencernaan itik berupa saluran pencernaan dari 

ilium, sekum dan kolon berfungsi sebagai organ fermentor yang berpotensi untuk 

pertumbuhan bakteri selulolitik. Lingkungan yang sesuai bagi perkembangan 

bakteri selulolitik mendukung kemampuan produksi enzim selulase lebih tinggi. 

Oleh karena itu pencernaan fermentatif oleh bakteri selulolitik di dalam saluran 

pencernaan itik berpotensi untuk mendegradasi serat kasar menjadi sumber energi. 

Sudo dan Duke (1980) menyatakan hasil akhir dari fermentasi mikroorganisme 

dalam sekum itik adalah asam lemak volatil (VFA). Kadar asam lemak volatil 

dalam sekum sangat dipengaruhi oleh tipe dan tingkat serat kasar dalam ransum. 

Panjang secum itik lokal yang diberi pakan kombinasi eceng gondok dan 

ikan sapu-sapu berpengaruh tidak nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang 

diberi pakan mengandung konsentrat dan dedak. Pada tabel 12. Panjang secum 

itik pada perlakuan E2S0 meningkat dibandingkat perlakuan E0S0, E0S1, E0S2, 

E1S0, E1S1, E1S2, E2S1 dan E2S2. Hal ini mungkin disebabkan karena bobot 

badan antar perlakuan berbeda tidak nyata. Walaupun Battly and Piersma (2005) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan dan type pakan, kandungan serat kasar, 

tingkat kehalusan/kekerasan pakan) dapat mempengaruhi ukuran saluran 

pencernaan pada spesies burung, akan tetapi menurut Szczepanczyk et al. (2000) 

melaporkan pada angsa menyatakan bahwa panjang saluran pencernaan, 

esophagus berkorelasi positif dengan bobot badan. Semakin tinggi bobot badan 

akan diikuti oleh meningkatnya ukuran panjang saluran pencernaan. 
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Panjang colon itik lokal yang diberi pakan kombinasi eceng gondok dan 

ikan sapu-sapu berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan yang diberi 

pakan konsentrat dan dedak. Pada tabel 12. Panjang colon itik pada perlakuan 

E2S2 meningkat dibandingkat perlakuan E0S0, E0S1, E0S2, E1S0, E1S1, E1S2, 

E2S0 dan E2S1. Hal ini disebabkan semua enzim tersebut berperan dalam 

mencerna serat kasar yang ada pada dedak padi dan eceng gondok, sehingga 

kecernaan di dalam saluran pencernaan itik meningkat. Miller (1975) dan Kohoe 

et al. (1988) menyatakan bahwa perubahan organ pencernaan terjadi sangat cepat 

dengan akibat perubahan pakan. Menurut Shapira dan Nir (1995), bobot badan 

dan jumlah pakan yang dikonsumsi berhubungan erat dengan kapasitas 

pertumbuhan organ pencernaan. Jenis pakan seperti misalnya perbedaan serat, 

juga dapat menentukan perkembangan organ pencernaan (Siri et al., 1992). 

KESIMPUALAN  

1. Bobot saluran pencernaan itik dan panjang colon yang diberi pakan 

mengandung eceng gondok berpengaruh nyata (p<0,05) dibandingkan dengan 

yang diberikan pakan mengandung konsentrat dan dedak.  

2. Bobot gizzard yang diberi pakan mengandung ikan sapu-sapu berpengaruh 

nyata (p<0,05)  dibandingkan dengan yang diberikan pakan mengandung 

konsentrat dan dedak.  

3. Bobot gizzard, panjang esophagus, proventriculus, secum dan colon yang 

diberi pakan kombinasi eceng gondok dan ikan sapu-sapu berpengaruh nyata 

(p<0,05) dibandingkan dengan pakan konsentrat dan dedak.  
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