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                                                                  ABSTRAK 

Penelitian evaluasi penggunaan ikan sapu-sapu (Hyposarcus pardalis) basah dan duckweed 
(family lemnaceae) segar terhadap sifat eksternal telur itik Mojosari dari umur 36 sampai 44 
minggu. Penelitian ini di rancang  menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 3 ulangan.  Ransum penelitian adalah P0 sebagai kontrol yang tersusun dari 
campuran konsentrat komersial, dedak, jagung kuning dan duckweed (family lemnaceae) 
segar. Perlakuan 1 (P1) diberikan ikan sapu-sapu kering 10% , perlakuan 2 (P2) 20% dan 
perlakuan 3 (P3)  30%. Duckweed segar dan ikan sapu-sapu basah  berpengaruh terhadap 
berat telur dan  warna kuning telur (P<0.05) tetapi tidak mempengaruhi tebal kerabang, 
 indeks putih dan kuning telur  (P>0.05). Pemberian duckweed segar 5% memberikan nilai 
kuning telur lebih tinggi (12,13±0,7) dari pada ikan sapu-sapu segar dari 10-30% . Berat 
telur tertinggi (66,5±1,6 gram)  pada pemberian ikan sapu-sapu segar sebanyak 30% .   
 

Kata kunci : duckweed segar, ikan sapu-sapu basah,  sifat eksternal telur 
  



PHYSICAL PROPERTIES OF MOJOSARI DUCK EGG FED WITH  FRESH 
SAPU-SAPU FISH    (Hyposarcus pardalis) AND FRESH DUCKWEED  

(Family lemnaceae)   
 

BY  
SUPRIYANI 
BIA008023 

 
                                                                    ABSTRACT 
 
An experiment in a completely randomize design was undertaken to study the use of fresh-
duckweed (family lemnaceae) and fresh sapu-sapu fish (SSF) (Hyposarcus pardalis) on 
external properties of eggs  in Mojosari ducks during a laying period on productive 
performance and egg quality from 36 to 44 wk of age.  A total of 60 thirty-six wk–old laying 
ducks were divided into four dietary treatments and each of three replicates with 5 birds. A 
control diet was formulated with a commercial concentrate, rice bran, yellow corn and 5% 
duckweed inclusion and three other dietary treatments with 10, 20 or 30% of fresh  SSF were 
included. Fresh duckweed and  fresh SSF  had a significant effect (P<0.05) on yolk color and 
egg weight  but did not effect on  albumen index yolk index and  shell thickness  (P>0.05). 
The results of the present study indicated that fresh-water duckweed  and sapu-sapu fish 
 could be used as  alternative feed stuff for laying ducks to improve egg weight particularly. 
Fresh SSF 30% resulted in  higher egg weight (66,5±1,6 gram) but 5% fresh duckweed 
offered  better yolk color (12,13±0,7)  than SSF.      
 
Keywords: fresh duckweed, fresh  sapu-sapu fish, external properties  
 
 

  



    PENDAHULUAN 
 

Usaha peternakan di Indonesia khususnya peternakan unggas (itik), menunjukkan 

kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari posisinya sebagai usaha ternak unggas 

yang paling handal karena memiliki kontribusi sangat luas, baik untuk meningkatkan 

pendapatan, memperluas kesempatan kerja, maupun untuk mendukung kebutuhan 

masyarakat akan makanan bergizi. Di Indonesia, ternak itik merupakan salah satu ternak 

unggas yang cukup  dikenal oleh masyarakat, terutama produksi telur maupun dagingnya. 

Itik Indonesia terkenal produktif walaupun lebih rendah dibanding dengan produktivitas 

itik  khaki Campbell, dan tetapi lebih baik dari jenis itik lain yang berkembang di banyak 

Negara. Populasi ternak itik yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 

ke tahun semakin meningkat dari  tahun 2009, 2010 dan 2011 berturut-turut adalah 

510.221 ekor, 568.122 ekor dan 605.362 ekor  (Anonim, 2010, 2011, 2012).    

Dalam usaha pemeliharaan itik, yang paling penting diperhatikan dan yang 

menjadi faktor yang menentukan keberhasilan salah satunya adalah pakan. Bahan pakan 

untuk itik tidak berbeda jauh dengan ayam ataupun unggas lain. Salah satu cara untuk 

menekan biaya pakan adalah dengan menggunakan alternative bahan pakan yang 

potensial, murah, mudah didapat  dan disukai itik yaitu ikan sapu-sapu (Hyposarcus 

pardalis). Ikan sapu-sapu ini merupakan jenis ikan yang mudah di dapat karena 

populasinya terdapat di aliran-aliran sungai yang berada di sekitar kota Mataram. Hasil 

penelitian Indarsih et al. (2013), menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu basah mempunyai 

pengaruh terhadap produksi telur. Akan tetapi kuning telurnya sebagai indikator kualitas 

telur dengan ikan sapu-sapu basah sebanyak  dan 30% pada level jagung yang sama 

mencapai 10.92+1.60.  Perbaikan indeks warna kuning telur ini disebabkan oleh 

metabolisme asam lemak yang mempengaruhi deposisi pigmen. Upaya memperbaiki 

kualitas kuning telur dengan pemberian duckweed juga dilaporkan oleh Indarsih dan 



Tamsil (2012). Itik yang diberi pakan mengandung duckweed sebanyak  20% mempunyai 

score kuning telurnya lebih rendah (9.10+1.52) dari pada pemberian duckweed 15% 

(10,68+1,19). Penambahan  duckweed, sebagai pakan itik memberikan dampak yang baik. 

Haustein et al. (1990) melaporkan bahwa penggunaan duckweed 0, 15, 25 dan 40% dalam 

ransum menghasilkan produksi dan rata-rata bobot telur yang sama dengan ransum 

kontrol yang iso energi dan protein telur yang berasal dari leghorn dengan 15 dan 20% 

duckweed mempunyai kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur kontrol, 

penggunaan duckweed juga dengan nyata meningkatkan pigmentasi kuning. Dengan kata 

lain,  perlu upaya lain untuk memperbaiki kuning telur khususnya dan sifat phyisik telur 

yang lain (berat telur, indeks putih dna kuning telur) dengan menggunakan bahan yang 

ada disekitar peternak.  

 
 

MATERI DAN METODE  

          Itik yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Mojosari yang berumur 12 

bulan sebanyak 60 ekor. Itik Mojosari dipelihara secara intensif dengan ukuran 1x1.25m 

pada lantai tanah yang diberi sekam padi sebagai litter. Itik dibagi empat perlakuan pakan 

dan 3 ulangan masing-masing ulangan 5 ekor.  Sebagai kontrol (P0), itik diberi pakan 

jagung kuning 40%, dedak padi 40%, konsentrat 15,8%, duckweed segar 5%; Perlakuan 1 

(P1) jagung kuning 30%, dedak padi 60%, ikan sapu-sapu basah 10%; Perlakuan 2 (P2) 

jagung kuning 30%, dedak padi 50%, ikan sapu-sapu basah 20%; Perlakuan 3 (P3) 

 jagung kuning 30%, dedak padi 40%, dan ikan sapu-sapu basah 30%. Pakan diberikan 

secara ad libitum.  Duckweed segar  sebanyak 5% setara dengan 55  g  berat basah  untuk 

setiap 1 kg pakan.  Ikan sapu-sapu  giling segar segar  10-30% dalam ransum  setara 

dengan 510, 1020 dan 1530 g berat basah. Adapun kandungan nutrisi bahan penyusun 



ransum terdapat pada Tabel 1, komposisi ransum dan kandungan nutrisi ransum terdapat 

pada Tabel 2 dan 3.   

            Telur itik segar yang di ambil secara acak untuk uji kualitas masing-masing 2 

butir per kandang untuk tiap kandang perlakuan dan kandang kontrol sehingga jumlah 

telur untuk setiap pengamatan 24 butir. Pengamatan ke 2 sampai ke 4  dilakukan dengan 

rentang waktu satu minggu.  

            Analisis kualitas telur  yaitu berat telur, warna kuning telur, ketebalan kulit 

telur, indeks putih dan kuning telur dilakukan  di Laboratorium TPHT Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. 

Tabel 1. Kandungan Nutrien Bahan Ransum Perlakuan (% BK) 

Bahan Pakan 
Kandungan 

Protein 
% 

Metabolisme Energi 
Kkal/kg 

Serat Kasar 
% 

Ca 
% 

P 
% 

Jagung kuning  8.53  3430 2,64 0,03 0.29 
Dedak  13 3300 7.5 0.06 0.9 
Ikan sapu-sapu  42.94 631 10.99 3,9 0.9 
Konsentrat 37 2435 5 12,5 1.5 
Duckweed 20.4 1898 15.7 1,1 0.8 
 

Tabel 2. Susunan Ransum dan Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan  

Bahan Pakan (%) 
Komposisi penggunaan bahan pakan (%) 

P0 P1 P2 P3 
Jagung  Kuning (J) 40 30 30 30 
Dedak (D) 40 60 50 40 
Ikan Sapu-Sapu (ISS) - 10 20 30 
Konsentrat (K) 15 - - - 
Duckweed (DW) 5 - - - 
Total  100 100 100 100 
Tabel. 3. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian 
 P0 P1 P2 P3 
Protein % 15,2 14,7 17,6 20,6 
Metabolisme Energi (kkal/kg) 3,152 3,072 3,159 2,538 
Serat kasar % 5.6 6,4 6,7 7,1 
Ca % 2,49 0,44 0,81 1,20 
P % 0,74 0,72 0,72 0,72 
 



         Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis keragaman (ANOVA) 

berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan tiga kali ulangan, 

kemudian dilanjutkan dengan uji Wilayah Ganda Duncan untuk mengetahui tingkat 

perbedaan perlakuan tersebut (Kusriningrum, 2010). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengamatan  Kualitas Telur 

    Dari hasil penelitian (Tabel 4) menunjukkan bahwa kuning telur mempunyai score warna 

diukur dengan YCF (yolk colour fan)  lebih tinggi pada pemberian duckweed segar dibanding 

pemberian ikan sapu-sapu pada level 10-30% (P<0.05)  tetapi tidak mempengaruhi tebal 

kerabang, berat telur, indeks, kuning dan, indeks putih 

Tabel . 4. Kualitas Telur Dengan Berbagai Perlakuan Pakan 

Parameter  
Perlakuan 

P0  
(DW-5%) 

P1 
(ISS-10%) 

P2 
(ISS-20%) 

P3 
(ISS-30%) 

Berat telur (g) 64,1a±2,4 58,3b±2,8 63,9a±1,5 66,5a±1,6 
Tebal kerabang (mm) 0,47±0,1 0,44±0,1 0,46±0,2 0,46±0,3 
Warna kuning telur (YCF) 12,13a±0,7 8,41b±0,5 8,12b±0,6 8,22b±0,7 
Indek putih telur 0,30±0,69 0,17±0,07 0,07±0,03 0,12±0,03 
Indeks kuning telur 0,47±0,06 0,49±0,11 0,44±0,04 0,46±0,04 
Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

P0=J:D:K:DW:40%:40%:15%:5%:  P1 = J:D:ISS: 30%:60%:10%: P2 = J:D:ISS:30%:50%:20%, P3 
= J:D:ISS:30%:40%: 30%. 

J = Jagung kuning D =  Dedak  K = Konsentrat itik  ISS = Ikan sapu sapu DW = 
Duckweed         

 

    Pada hasil analisis keragaman menunjukan bahwa pemberian duckweed segar  dan ikan 

sapu-sapu basah berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat telur. Berat telur itik dengan 5% 

duckweed segar tidak berbeda dengan kelompok yang diberi ikan sapu-sapu basah  20-30% 

tetapi berbeda dengan kelompok itik yang diberi 10%  ikan sapu-sapu basah. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena pengaruh protein dan Ca dari kelompok yang mempunyai 

berat telur yang tinggi.  Yang perlu diketahui bahwa berat telur dipengaruhi oleh berat kuning 



telur dan  berat kerabang.  Berat kuning telur dipengaruhi oleh kandungan protein pakan 

sedangkan berat telur dipengaruhi oleh kandungan Ca dalam pakan.   

Berat telur pada semua perlakuan berkisar antara  58,3-66,5 gram. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini masih dalam kisaran normal. (itik Mojosari 58,3-66,5). Rataan 

bobot telur yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih tinggi, dibandingkan dengan penelitian 

USDA membagi bobot telur menjadi lima kategori yaitu jumbo,sangat besar, menengah dan 

kecil dengan berat minimal masing-masing 64, 59, 54, 46 dan 35 gram (Romanoff dan 

 Romanoff, 1963 dalam Harnatani 2004). Berat telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor genetik, umur, induk, pakan dan tingkat dewasa kelamin induk (Hardjosubroto, 1994 

dalam Arifah  et al., 2010). 

      Tebal kerabang telur bersifat keras dipengaruhi oleh besar telur, umur unggas dan 

kandungan kalsium dan fosfor dalam pakan dan semakin tinggi kadar kalsium dalam ransum 

maka semakin tebal kerabang telur. Semakin tua umur unggas maka semakin tipis kerabang 

telurnya. Kerabang telur sebagian besar terdiri atas senyawa anorganik antara lain garam-

garam kalsium, garam phospat dan garam karbonat.  

    Tebal kerabang (mm) pada masing-masing perlakuan  untuk P0= 0,47  P1=0.44  P2=0,46 

dan  P3=0,46 mm  tidak berbeda nyata. Pemberian duckweed segar 5% /ekor/hari) pada 

 ransum belum mampu meningkatkan ketebal kerabang telur itik. Nilai tebal kerabang pada 

masing-pemberian ikan sapu-sapu basah 10-30%  tidak  jauh  berbeda (P>0.05).      

    Kulit telur merupakan bagian terluar dari telur yang berfungsi sebagai pelindung isi telur, 

memiliki ketebalan rata-rata 0,32 mm dan berpori Ramanoff dan Ramanoff (1963) dalam 

Hanartani (2008). Dikatakan lebih lanjut bahwa komposisi kimia telur dari 95,1% bahan 

organik, 3,3% protein dan 1,6% air. Menurut Sirait (1986) dalam Suhara (2004) kulit telur 

sebagian besar terdiri dari senyawa anorganik antar lain garam-garam kalsium, garam fosfat 



dan garam karbonat, khususnya magnesium karbonat (MgCO3) akan mepengaruhi kekerasan 

kulit telur. Semakin tinggi kadar magnesium, kulit telur makin keras. 

     Warna kuning telur dihasilkan oleh pigmen xanthophyll yang diperoleh dari makanan 

yang dimakan oleh ternak. Sumber pigmen dari duckweed digunakan untuk  menghasilkan 

kualitas kuning telur pada itik yang dipelihara secara intensif. Pada hasil analisis keragaman 

menunjukan bahwa pemberian duckweed segar pada pakan itik memberikan warna kuning 

telur berbeda (P<0.05) dengan pemberian ikan sapu-sapu basah (Tabel.8) dengan nilai rata-

rata warna kuning telur pada masing-masing perlakuan pakan yaitu P0 = 12,13 P1=8,41, P2 = 

8,12 dan P3=8,22.  

    Hal ini disebabkan karena pada duckweed pada level 5% menghasilkan warna pigmen 

xanthophyll yang masih rendah karena tingkat kandungan xanthophyll dalam pakan 

berkorelasi erat dengan banyaknya deposit pigmen tersebut dalam bagian tubuh unggas. Hal 

yang sama terjadi pada ikan sapu-sapu basah. Karena jagung kuning diberikan pada jumlah 

yang sama, maka deposit xantophyll tergantung pada pelarutnya yaitu lemak. Ikan sapu-sapu 

basah mengandung lemak kasar yang tinggi maka seharunya deposit xantophyll menjadi 

tinggi. Oleh karena itu pemberian ikan sapu-sapu basah yang diharapkan mampu 

memperbaiki kuning telur ternyata tidak seperti ekspektasi penelitian. Dugaan sementara 

bahwa ukuran ikan sapu-sapu yang diberikan pada saat pengambilan telur tidak sama 

sehingga komposisi nutrisi ikan sapu-sapu khususnya kandungan lemak yang berpengaruh 

terdapat deposit xantophyll sangat rendah. Total xantohyll jagung kuning hanya 3.52 mg/100 

g (Lokaewmanee et al. 2011). 

sedangkan duckweed  diduga mengandung xantophyll yang lebih tinggi karena minimal 

xantophyll untuk kuning telur yang baik lebih tinggi dari 15 mg/kg pakan (Suharja, 2008). 

    Berdasarkan hasil analisis keragaman menunjukan bahwa pemberian duckweed segar pada 

P0 5% dan ikan sapu-sapu basah pada P1, P2, dan P3 10-30% pada pakan dengan perlakuan 



yang berbeda-beda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap indeks putih telur. Rata-rata 

nilai indeks putih telur dari keempat macam perlakuan berkisar antara 0,07-0,30. 

Putih telur terdiri atas empat bagian, yaitu lapisan luar cair, lapisan kental, lapisan 

dalam cair dan kalaferous, dengan perbandingan masing-masing sekitar 23; 57; 17; dan 3% 

(Romanoff  dan Romanoff 1963 dalam Hanartani, 2008). Struktur putih telur dibentuk oleh 

serabut-serabut protein yang disebut ovomucin, sedangkan bagian yang cair diikat kuat oleh 

jala-jala protein di dalamnya menjadi suatu bagian yang kental (Sirait,1986 dalam Suhara, 

2004). Telur tersusun atas 86,8 % air, 11,3 % protein, 0,08 % lemak, 1 % karbohidrat, dan 0,8 

% (Romanoff dan Romanoff, 1968 dalam Hanartani, 2008). 

Berdasarkan hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pemberian duckweed segar 

pada pakan tambahan pada P0 = 5% dan ikan sapu-sapu basah pada P1 = 10%  berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap indeks kuning telur.  Hal ini disebabkan karena kandungan protein 

dari masing-masing perlakuan tidak jauh beda. 

    Rata – rata  nilai indeks kuning telur P0= 0,47±0,06; P1= 0,42±0,11;  P2= 0,44 ±0,04 dan 

P3= 0,46±0,040. Nilai indeks kuning telur dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kuning telur.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan yang 

mengandung duckweed segar  5% menghasilkan kuning telur yang lebih baik dibandingkan 

dengan pemberian ikan sapu-sapu basah dengan  level 10-30%. Sifat  fisik telur yang lain 

seperti berat telur, tebal kerabang, indeks putih telur, indeks kuning telur secara statisti tidak 

dipengaruhi oleh pemberian duckweed maupun ikan sapu-sapu basah.   

 



Saran 

Duckweed segar dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami yang dapat menghasilkan 

warna kuning telur yang baik.     

Untuk peternak disarankan memilih pakan yang bernilai ekonomis dan jumlah pakan 

yang rendah karena setelah dilakukan pengamatan bahwa penambahan ikan sapu-sapu basah 

dan duckweed segar dalam pakan menghasilkan terhadap kualitas telur. 
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