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RINGKASAN 

Peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskuler kini semakin 

menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Upaya pencegahan yang dapat 

dilakukan adalah dengan meningkatkan konsumsi pangan fungsional yaitu pangan 

tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga dapat memberikan 

efek kesehatan dan diterima secara organoleptik. Penelitian yang akan 

dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan tepung tomat 

dan minyak ikan sebagai aditif pakan dan pengaruhnya terhadap penampilan 

produksi dan karakteristik fungsional telur itik lokal. Luaran yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasi dalam seminar 

international dan menciptakan inovasi Foxid-Egg sebagai telur itik lokal 

fungsional yang dapat dikomersialisasikan secara global. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu. Persiapan bahan pakan dan analisis proksimat dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. Analisis karakteristik fungsional telur dilaksanakan di Balai Besar 

Industri Agro (BBIA), Bogor. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan. 

Penelitian ini menggunakan 60 ekor itik lokal (Anas javanica) betina berumur 28 

minggu. 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah percobaan dengan 

rancangan acak lengkap pola faktorial 3 x 2 dengan 2 ulangan, masing-masing 

menggunakan 5 ekor itik. Faktor pertama adalah 3 level penambahan minyak ikan 

(MI), yaitu: 0 ppm, 1500 ppm dan 3000 ppm. Faktor kedua adalah 2 level 

penambahan tepung tomat (TT), yaitu: 0 ppm dan 150 ppm. Variabel yang akan 

diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi itik lokal yang meliputi 

konsumsi pakan, produksi telur, berat telur dan konversi pakan, serta karakteristik 

fungsional telur yang meliputi skor warna dan kadar asam lemak omega-3 kuning 

telur. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan two-way Anova dengan 

bantuan Program Microsoft Excel 2013. Apabila diperoleh hasil yang berbeda 

nyata, dilanjutkan dengan uji LSD Duncan pada taraf kepercayaan 0,05 untuk 

melihat pengaruh masing-masing perlakuan. Data kadar asam lemak omega-3 

kuning telur akan dianalisis secara deskriptif. 

Kata kunci: itik lokal, minyak ikan, tepung tomat, omega-3, penampilan produksi 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan prevalensi penyakit degeneratif kini semakin menunjukkan 

kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu penyakit degeneratif tersebut adalah 

penyakit kardiovaskuler, yang merupakan penyakit paling berbahaya karena dapat 

menyebabkan cacat seumur hidup dan bahkan kematian (Zazpe et al., 2011). Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) juga memperkirakan lebih dari 50% kasus kematian pada 

tahun 2030 akan disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan kanker. Kondisi ini 

sungguh sangat ironi, karena pada kenyataannya penyakit tersebut sebenarnya 

berpotensi untuk dapat dicegah. 

Pencegahan penyakit degeneratif secara umum sangat erat kaitannya 

dengan asupan zat makanan dari bahan pangan. Studi terkini menunjukkan bahwa 

beberapa produk pangan yang mengandung suplemen tertentu seperti asam amino, 

bioaktif peptida, asam lemak, antioksidan, dan flavonoid terbukti dapat mencegah 

terjadinya berbagai penyakit (Brayden and Baird, 2013). Kondisi ini yang 

kemudian memunculkan pengembangan produk pangan fungsional, yaitu pangan 

yang memenuhi kebutuhan zat makanan, bermanfaat untuk mengurangi resiko 

penyakit, dan diterima secara organoleptik. 

Telur memegang peranan penting sebagai sumber zat makanan utama yang 

disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Telur memiliki kandungan protein tinggi 

dengan asam amino yang lengkap, serta kandungan vitamin dan mineral yang 

seimbang. Keunggulan yang dimiliki telur ini berpotensi untuk dapat dijadikan 

sebagai produk pangan fungsional. Akan tetapi, adanya anggapan sebagian orang 

bahwa telur berkontribusi terhadap asupan kolesterol menuntut adanya rekayasa 

teknologi produksi, sehingga dapat meningkatkan daya terima konsumen dan 

karakteristik fungsional. 

Likopen merupakan karotenoid unik yang berpotensi sebagai sumber 

antioksidan. Likopen dapat ditemukan pada berbagai sayur-sayuran dan buah-

buahan dengan warna merah, salah satunya adalah tomat. Likopen mampu 

meredam oksigen tunggal 2 kali lebih kuat dibandingkan beta-karoten dan 10 kali 

lebih kuat jika dibandingkan dengan alfa-tokoferol. Aktivitas antioksidan likopen 
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tersebut dilaporkan dapat mencegah penyakit kardiovaskuler, kanker, dan 

osteoporosis (Rao et al., 2003). Penelitian pada hewan ternak juga telah dilakukan, 

pemberian likopen dapat menurunkan kandungan kolesterol pada burung puyuh 

(Sahin, 2006) dan memungkinkan likopen terdeposit dalam telur ayam 

(Benakmoum, 2013). 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak berantai panjang dengan 

ikatan ganda pertama pada gugus metil ketiga. Salah satu sumber asam lemak 

omega-3 adalah minyak ikan. Pemberian asam lemak omega-3 pada ayam petelur 

dapat meningkatkan kandungan asam lemak omega-3 terutama DHA dan EPA, 

serta menurunkan kolesterol pada kuning telur. DHA dan EPA merupakan 

komponen penting dalam pencegahan penyakit kardiovaskuler (Dewailly et al., 

2001). 

Potensi besar yang dimiliki likopen dan omega-3 sebagai komponen pangan 

fungsional membuka peluang untuk dapat memperbaiki kualitas telur itik lokal. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan industri nutraceutical 

berbasis telur itik lokal fungsional melalui rekayasa pemanfaatan tepung tomat dan 

minyak ikan sebagai aditif pakan.  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu bagaimana 

potensi pemanfaatan tepung tomat dan minyak ikan sebagai aditif pakan dan 

pengaruhnya terhadap penampilan produksi itik lokal yang meliputi konsumsi 

pakan, produksi telur, berat telur dan konversi pakan, serta karakteristik fungsional 

telur yang meliputi skor warna dan kadar asam lemak omega-3. 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu untuk mengetahui 

potensi pemanfaatan tepung tomat dan minyak ikan sebagai aditif pakan dan 

pengaruhnya terhadap penampilan produksi itik lokal yang meliputi konsumsi 

pakan, produksi telur, berat telur dan konversi pakan, serta karakteristik fungsional 

telur yang meliputi skor warna dan kadar asam lemak omega-3. 
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1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Artikel ilmiah yang dipublikasi dalam seminar internasional 

2. Menciptakan inovasi Foxid-Egg sebagai telur itik lokal fungsional yang dapat 

dikomersialisasikan secara global. 

1.5 KEGUNAAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat 

ekonomis bagi peternak itik lokal. Penggunaan tepung tomat dan minyak ikan 

berpotensi meningkatkan kualitas telur yang memiliki efek fungsional, selain itu 

juga dapat meningkatkan pendapatan, karena persepsi masyarakat terhadap produk 

fungsional yang dapat memberikan manfaat kesehatan sangat baik meskipun 

harganya lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan inovatif bagi perkembangan ilmu zat makanan ternak unggas, terutama 

penggunaan tepung tomat dan minyak ikan sebagai aditif pakan untuk 

menghasilkan produk ternak fungsional. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Itik Lokal 

Itik lokal adalah keturunan dari tetua pendatang (wild mallard atau Anas 

moscha) yang telah mengalami domestikasi tetapi belum jelas tahun masuk tetua 

tersebut ke wilayah Indonesia. Itik merupakan hewan monogamus atau hidup 

berpasangan yang biasa diternakkan untuk diambil daging dan telurnya untuk 

dikonsumsi manusia. Itik lokal yang terdapat di Indonesia umumnya merupakan 

itik tipe petelur, mengalami masak kelamin pada umur 20-22 minggu dengan lama 

produksi sekitar 15 bulan (Prasetyo, 2006). 

Itik tipe petelur yang ada di Indonesia antara lain Indian Runner (Anas 

javanica) yang terdiri dari itik Karawang, itik Mojosari, itik Tegal, itik  Magelang, 

itik Bali (Anas sp.), itik Alabio (Anas platyrynchos borneo), itik Khaki Campbell, 

itik CV 2000-INA serta itik unggul lain yang merupakan hasil persilangan oleh 

pakar BPT Ciawi-Bogor (Septyana, 2008). 
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Itik Mojosari berasal dari desa Modopuro, Mojokerto, Jawa Timur. Itik 

Mojosari termasuk bangsa itik Indian Runner yang mempunyai variasi pada warna 

bulunya, tetapi karena proses domestikasi dan seleksi secara alami yang berbeda 

maka terbentuklah di daerah tersebut suatu galur yang mempunyai tanda-tanda 

spesifik. Itik Mojosari mulai bertelur pada umur 6-7 bulan, menghasilkan produksi 

telur dengan rata-rata 200-265 butir per ekor/tahun. Itik Mojosari juga memiliki 

kelebihan lain seperti mempunyai masa produksi lama dibandingkan dengan itik 

lain dan bila diberikan perawatan dan pakan yang baik dan cukup, produksinya 

dapat mencapai 80% dari populasi itik yang dipelihara (Suharno dan Anwar, 2000). 

2.2 Tomat (Lycopersicum esculentum) 

Tomat (Lycopersicum esculentum) merupakan salah satu produk 

hortikultura yang memiliki efek fungsional dan mempunyai prospek pasar yang 

cukup menjanjikan. Buah tomat terdiri dari 5-10% berat kering (BK) dan 1 persen 

kulit dan biji. Jika buah tomat dikeringkan, sekitar 50% dari berat keringnya terdiri 

dari gula-gula pereduksi (terutama glukosa dan fruktosa), sisanya asam-asam 

organik, mineral, pigmen, vitamin dan lipid (Maulida dan Zulkarnaen, 2010). Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kulit tomat yang dikeringkan dibawah 

sinar matahari, mengandung protein kasar sebesar 13,8 g/100g BK, mengandung 

likopen sebesar 112 mg/100 g BK, dan total polifenol 52.8 Gallic Acid 

Equivalent/100 g BK (Benakmoum, 2013). 

Likopen merupakan karotenoid utama yang terdapat pada tomat maupun 

produk olahannya (Shi and Le Maguer, 2000). Likopen memiliki struktur rantai 

panjang dengan ikatan ganda yang terkonjugasi, yang menjadikan likopen sangat 

bersifat tidak polar. Struktur ini yang kemudian menjadikan likopen memiliki 

aktivitas antioksidan yang sangat penting bagi kesehatan manusia (Choudhari and 

Ananthanarayan, 2007). Aktivitas antioksidan likopen tersebut dilaporkan dapat 

mencegah penyakit kardiovaskuler, kanker, dan osteoporosis (Rao et al., 2003). 

2.3 Minyak Ikan 

Minyak ikan merupakan sumber asam lemak omega-3 alami terbaik. Tren 

terkini menunjukkan beberapa bahan pangan dapat dapat diperkaya dengan 

kandungan EPA dan DHA. Bahan pangan tersebut kemudian diklaim sebagai 
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pangan fungsional. Produk-produk yang saat ini telah diperkaya dengan EPA dan 

DHA antara lain telur, roti, margarin dan susu, bahkan dapat diaplikasikan juga 

pada yoghurt (Andino, 2011). Penambahan asam lemak omega-3 pada daging dan 

telur umumnya dilakukan melalui manipulasi pada pakan (Cahyono, 2003), 

sedangkan untuk bahan-bahan seperti susu, roti, dan yoghurt dapat dilakukan 

dengan cara fortifikasi langsung ke dalam bahan pangan tersebut (Andino, 2011). 

Minyak ikan dan minyak hati ikan selain sebagai sumber asam lemak EPA 

dan DHA juga merupakan sumber vitamin A dan D. Konsumsi produk perikanan 

sebagai sumber utama DHA dan EPA diduga berpengaruh positif terhadap 

penurunan terjadinya penyakit jantung. Diet tradisional masyarakat Inuit yang kaya 

dengan asam lemak omega-3, dimungkinkan bertanggung jawab terhadap 

rendahnya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung di daerah 

tersebut (Dewailly et al., 2001). Minyak ikan juga berperan untuk mencegah 

beberapa penyakit seperti jantung koroner dan stroke, radang usus, kanker dan 

diabetus militus (Mason, 2000). 

 Penggunaan minyak ikan sebagai pakan ayam pedaging dapat dicampurkan 

terlebih dahulu dengan ampas tahu dengan perbandingan 1:1 (b/v). Pemberian 

campuran minyak ikan tersebut sebanyak 75 g/kg pakan selama 3 minggu dapat 

menghasilkan kadar asam lemak omega-3 daging dada sebesar 75,84 mg/100 g, 

sedangkan  kontrol sebesar 53,80 mg/100 g. Perlakuan ini juga menghasilkan kadar 

kolesterol 49,28% lebih rendah jika dibandingkan kontrol (Harjanto, 2006). 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu. Pengolahan bahan pakan dan analisis proksimat dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. Analisis kadar asam lemak omega-3 kuning telur akan 

dilaksanakan di Balai Besar Industri Agro (BBIA), Bogor. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 5 bulan. 
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3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik Lokal 

Penelitian ini menggunakan Itik lokal (Anas javanica) betina berumur 28 

minggu sebanyak 60 ekor.  

3.2.2 Pakan, Tepung Tomat, dan Minyak Ikan 

Pakan basal yang digunakan terdiri dari jagung, bekatul, konsentrat, tepung 

kerang, dan batu kapur. Pakan perlakuan disusun menggunakan level penambahan 

kombinasi tepung tomat dan minyak ikan berbeda pada tiap pakan. Susunan bahan 

pakan basal dan kandungan zat makanan pakan basal yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Susunan bahan pakan basal dan hasil perhitungan kandungan zat makanan 

Bahan Pakan Proporsi 

Jagung 40,00 

Bekatul 30,00 

Konsentrat 24,20 

Tepung kerang 1,50 

Batu kapur 4,30 

Total 100,00 

Kandungan zat makanan  

Energi metabolis (Kkal/kg) 2714,20 

Protein kasar (%) 16,42 

Ca (%) 3,01 

P (%) 0,68 

Harga (Rp.) 4600 

 

 Minyak ikan yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak ikan hasil 

samping pengolahan Ikan Lemuru yang didapatkan dari Pasar Ikan Muncar, 

Kabupaten Banyuwangi. Tepung tomat yang digunakan pada penelitian ini 

diperoleh dari Balai Materia Medica, Kota Batu. Minyak ikan yang digunakan 

dicampurkan dengan tepung tomat sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Setelah 

itu, campuran tersebut dicampurkan ke dalam pakan. 
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3.2.3 Kandang Penelitian 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang kelompok 

dengan ukuran p x l x t (2 x 1 x 0.5 m) berjumlah 12 petak yang masing-masing 

ditempati 5 ekor itik. Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat 

minum. Peralatan lain yang digunakan adalah lampu 40 watt 2 buah, timbangan 

digital kapasitas 40 kg dengan ketelitian 10 g, timbangan digital kapasitas 5 kg 

dengan ketelitian 1 g, egg tray, ember, gelas ukur, label, termohigrometer, gunting, 

kantong plastik, selang air  dan alat-alat pembersih kandang. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan 

acak lengkap pola faktorial 3 x 2 dengan 2 ulangan, masing-masing menggunakan 

5 ekor itik. Faktor pertama adalah 3 level penambahan minyak ikan (MI), yaitu: 0 

ppm, 1500 ppm dan 3000 ppm. Faktor kedua adalah 2 level penambahan tepung 

tomat (TT), yaitu: 0 ppm dan 150 ppm. Perlakuan penambahan kombinasi minyak 

ikan dan tepung tomat yaitu: 

P0: Pakan Basal + 0 ppm MI + 0 ppm TT 

P1: Pakan Basal + 0 ppm MI + 150 ppm TT 

P2: Pakan Basal + 1500 ppm MI + 0 ppm TT 

P3: Pakan Basal + 1500 ppm MI + 150 ppm TT 

P4: Pakan Basal + 3000 ppm MI + 0 ppm TT 

P5: Pakan Basal + 3000 ppm MI + 150 ppm TT 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah penampilan 

produksi dan karakteristik fungsional telur itik yang meliputi: 

1. Konsumsi pakan (g/ekor), yaitu jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan 

sisa pakan. 

2. Produksi telur (%), dihitung dengan cara jumlah telur yang diproduksi dibagi 

dengan jumlah itik pada hari yang sama, kemudian dikalian 100%. 

3. Berat telur (g/ekor), dihitung dengan cara total berat telur dibagi dengan jumlah 

telur yang diproduksi. 

4. Konversi pakan, dihitung dengan cara konsumsi pakan dibagi dengan berat telur. 

5. Skor warna kuning telur, diukur dengan yolk colour fan. 

6. Kadar asam lemak omega-3 kuning telur 
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3.4 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan two-way Anova dengan 

bantuan Program Microsoft Excel 2013. Apabila diperoleh hasil yang berbeda 

nyata, dilanjutkan dengan uji LSD Duncan pada taraf kepercayaan 0,05 untuk 

melihat pengaruh masing-masing perlakuan. Data kadar asam lemak omega-3 

kuning telur akan dianalisis secara deskriptif. 

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pengaruh penambahan minyak ikan terhadap penampilan produksi itik lokal 

(Anas javanica) disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan itik lokal antara 145,70 – 146,00 g/ekor/hari. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata (p>0,05) antar perlakuan 

terhadap konsumsi pakan. 

Tabel 2. Pengaruh penambahan minyak ikan terhadap penampilan produksi itik 

lokal (Anas javanica) 

Perlakuan Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

Produksi 

Telur (%) 

Konversi 

Pakan 

Berat Telur 

(g/butir) 

Main Effect    

MI (ppm)     

0 145,70 ± 1,09 62,57 ± 10,99 4,08 ± 1,94 58,50 ± 1,38 

1500 146,00 ± 0,90 57,85 ± 10,84 4,34 ± 3,53 59,88 ± 2,31 

3000 145,60 ± 0,57 70,57 ± 7,07 3,55 ± 2,40 58,68 ± 1,75 

p-value 0,777 0,296 0,406 0,317 

 Produksi telur itik lokal selama 5 minggu periode penelitian (umur 28-32 

minggu) antara 57,85% – 70,57%. Penambahan minyak ikan sebanyak 3000 ppm 

cenderung menunjukkan peningkatan produksi telur, jika dibandingkan dengan 

perlakuan control dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi telur sebesar 

8%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata 

(p>0,05) antar perlakuan terhadap produksi telur. 
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Konversi pakan itik lokal selama 5 minggu periode penelitian (umur 28-32 

minggu) antara 3,55 – 4,34. Penambahan minyak ikan sebanyak 3000 ppm 

cenderung menunjukkan perbaikan konversi pakan (3,55), akan tetapi hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata (p>0,05) antar 

perlakuan terhadap konversi pakan. 

Pengaruh penambahan tepung tomat terhadap penampilan produksi itik 

lokal (Anas javanica) disajikan pada Tabel 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan itik lokal antara 145,70 – 146,00 g/ekor/hari. Produksi telur itik 

lokal selama penelitian antara 64,86 – 62,48%, sedangkan konversi pakan antara 

3,93 – 4,04. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

nyata (p>0,05) antar perlakuan terhadap semua variable yang diamati. 

Tabel 3. Pengaruh penambahan tepung tomat terhadap penampilan produksi itik 

lokal (Anas javanica) 

Perlakuan Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

Produksi 

Telur (%) 

Konversi 

Pakan 

Berat Telur 

(g/butir) 

TT (ppm)     

0 145,32 ± 0,83 64,86 ± 11,04 3,93 ± 1,77 58,43 ± 1,18 

150 146,21 ± 0,55 62,48 ± 10,66 4,04 ± 3,30 59,61 ± 2,20 

p-value 0,105 0,708 0,817 0,155 

Interaksi penambahan minyak ikan dan tepung tomat terhadap penampilan 

produksi itik lokal (Anas javanica) disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya interaksi (p>0,05) penambahan minyak 

ikan dan tepung tomat terhadap konsumsi pakan, produksi telur, dan konversi 

pakan, meskipun penambahan 3000 ppm minyak ikan + 0 ppm tepung tomat 

cenderung meningkatkan produksi telur dengan 75,43%, dibandingkan perlakuan 

kontrol dengan 58,29%. Penemuan penting pada penelitian ini adalah terdapat 

adanya interaksi (p<0,05) penambahan minyak ikan dan tepung tomat terhadap 

berat telur itik lokal. Perlakuan dengan penambahan 1500 ppm minyak ikan + 150 

ppm tepung tomat cenderung meningkatkan berat telur dengan hasil 61,81 g/butir. 
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Tabel 4. Interaksi penambahan minyak ikan dan tepung tomat terhadap penampilan 

produksi itik lokal (Anas javanica) 

Perlakuan 
Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

Produksi 

Telur (%) 

Konversi 

Pakan 

Berat Telur 

(g/butir) 

Interaction     

MI*TT (ppm)    

0*0 145,50 ± 1,82 58,29 ± 15,35 4,34 ± 1,08 59,46 ± 0,17 

0*150 145,91 ± 0,33 66,86 ± 7,27 3,82 ± 0,50 57,53 ± 1,40 

1500*0 145,24 ± 0,20 60,86 ± 0,40 4,12 ± 0,08 57,95 ± 0,80 

1500*150 146,76 ± 0,22 54,86 ± 17,78 4,56 ± 1,43 61,81 ± 0,72 

3000*0 145,23 ± 0,06 75,43 ± 5,66 3,34 ± 0,35 57,86 ± 1,76 

3000*150 145,97 ± 0,67 65,71 ± 4,85 3,75 ± 0,37 59,5 ± 1,84 

p-value 0,635 0,474 0,643 0,047* 

Keterangan: * Berbeda Nyata (p<0,05) 

4.1 Kemajuan Pekerjaan 

Kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai proses monitoring dan 

evaluasi ini adalah sebagai berikut: 

No Jenis kegiatan 
Proporsi 

(%) 

Terlaksana 

(%) 

Penanggung 

Jawab 

1 Persiapan kandang 10 10 Aji 

2 
Persiapan pakan, minyak ikan, 

dan tepung tomat 
20 20 Hadi 

3 Uji biologis 40 40 Taufich 

4 Laporan Kemajuan 5 5 Sibawi 

5 Analisis Laboratorium 10 - Aji 

6 Tabulasi dan analisis data 5 5 Faizal 

7 Penulisan artikel ilmiah 5 5 Faizal 

8 Laporan akhir 5 3 Faizal 

Total 100 88  
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BAB 5. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

4.1 Anggaran Biaya Tahap II 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Analisis Laboratorium 

Kadar asam lemak omega-3 kuning telur (6 sampel x @ 

Rp. 350.000 

 

 

2.100.000 

2 Pendaftaran seminar internasional 550.000 

3 Lain-lain 72.500 

Jumlah 2.722.500 

Persentase dari anggaran total 30% 

 

4.2 Jadwal Kegiatan Tahap II 

No Jenis kegiatan 
Bulan ke-5 (Juli), Minggu ke- 

I II III IV 

1 Analisis laboratorium √ √ √  

2 Laporan akhir   √  
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Lampiran 1. Penggunaan Dana 

1. Peralatan Penunjang 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Sewa Laboratorium 

Nutrisi dan 

Makanan Ternak 

Persiapan pakan, 

tepung tomat, 

dan minyak ikan 

1 bulan 50.000 50.000 

Sewa kandang 

percobaan 

Uji biologis 2 bulan 300.000 600.000 

Sewa feeder dan 

drinker 

Uji biologis 2 bulan 100.000 200.000 

Sewa 

Termohigrometer 

Uji biologis 1 unit 54.500 54.500 

Sewa timbangan Uji biologis 1 unit 50.000 50.000 

Sub Total (Rp) 954.500 

2. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Sewa Itik lokal Uji biologis 60 ekor 20.000 1.200.000 

Antiseptik Uji biologis 1 pack 50.000 50.000 

Jagung Persiapan pakan 150 kg 4.000 600.000 

Bekatul Persiapan pakan 120 kg 2.500 300.000 

Konsentrat Persiapan pakan 100 kg 9.500 950.000 

Tepung kerang Persiapan pakan 10 kg 800 8.000 

Batu kapur Persiapan pakan 20 kg 1.000 20.000 

Minyak ikan Aditif pakan 5 Liter 20.000 100.000 

Tepung tomat Aditif pakan 2 kg 200.000 400.000 

Sub Total (Rp) 3.703.000 
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3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Perjalanan ke 

Poultry Shop 

Gangsar, Kota Batu 

Pembelian bahan 

pakan 

11 kali 20.000 220.000 

Perjalanan ke Pasar 

Ikan Muncar, 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Pembelian 

minyak ikan 

1 kali 100.000 100.000 

Perjalanan ke 

Materia Medica 

Kota Batu 

Pembelian 

tepung tomat 

2 kali 25.000 50.000 

Perjalanan ke 

kandang percobaan, 

Desa Tlekung, 

Kecamatan Junrejo, 

Kota Batu 

Uji biologis 50 kali 10.000 500.000 

Sub Total (Rp) 870.000 
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4. Lain-lain 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Kertas A4 Pembuatan 

laporan 

kemajuan 

10 rim 30.000 300.000 

Tinta Pembuatan 

laporan 

kemajuan 

5 unit 50.000 250.000 

Penjilidan Pembuatan 

laporan 

kemajuan 

10 unit 10.000 100.000 

Alat Tulis Pembuatan 

laporan 

kemajuan 

5 Paket 50.000 250.000 

Sub Total (Rp) 900.000 

Total (Keseluruhan) 6.352.500 

Persentase dari dana keseluruhan 70% 
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Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan 

 

 

 


