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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penambahan tepung 
daun salam (Syzigium polianthum) dalam pakan terhadap penurunan kadar 
kolesterol daging itik hibrida jantan yang telah di laserpunktur. Dalam penelitian 
ini menggunakan 24 sampel daging itik hibrida jantan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah rancangan acak lengkap. Penelitian ini dibagi atas 2 kelompok, 
yang pertama kelompok kontrol dilakukan penembakan laserpunktur 0,2 J 
selama 20 detik tanpa pemberian tepung daun salam dan kelompok perlakuan 
dilakukan penembakan laserpunktur 0,2 J selama 20 detik diberikan tepung 
daun salam 5 %. Untuk menganalisis hasil data uji laboraturium menggunakan 
uji t test yang ada dalam software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan yang nyata  antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa tepung daun 
salam 5 % dapat menurunkan kadar kolesterol daging itik hibrida. 
 
Kata kunci: Tepung daun salam, Kolesterol daging, Laserpunktur 

 
Pendahuluan 

Ternak itik merupakan salah 

satu alternatif yang dapat digunakan 

untuk mendukung kebutuhan 

masyarakat akan pangan yang 

bergizi. Hasil produksi utama dari 

ternak itik adalah telur dan daging. 

Daging merupakan salah satu hasil 

ternak yang hampir tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia 

dan merupakan bahan pangan yang 

sangat bermanfaat bagi manusia 

karena mengandung nutrien yang 

cukup tinggi, asam-asam aminonya 

lengkap dan esensial untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan 

jaringan tubuh (Soeparno, 1998). 

 

Karakteristik daging itik yaitu 

dagingnya alot atau kenyal, berbau 

anyir dan berlemak tinggi dengan 

kandungan gizi dagingnya yaitu 

protein 21,4 %, lemak 8,2 %, dan 

energi 159 kkal/100g (Srigandono, 

1991). Daging itik yang 

mengandung lemak dan kolesterol 

tinggi kurang diminati oleh 

konsumen karena dapat 

menyebabkan penyakit seperti 

hiperkolesterolemia, hiperglikemia 

dan penyakit jantung serta penyakit 

aterosklerosis. 

 

Kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan mulai 

meningkat. Mencegah kekhawatiran 

masyarakat terhadap aterosklerosis 
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akibat mengkonsumsi itik yang 

kolesterolnya sangat tinggi, berbagai 

upaya dilakukan agar kandungan 

kolesterol pada daging itik dapat 

diturunkan melalui pemberian 

pakan yang mengandung asam 

lemak tidak jenuh dan serat kasar. 

Kolesterol yang tinggi juga dapat 

diturunkan melalui pemberian 

bahan herbal (Astawan, 2008). Bahan 

herbal yang ada di Indonesia banyak 

sekali, salah satunya adalah daun 

salam. 

 

 Daun salam adalah salah satu 

obat tradisional masyarakat 

Indonesia. Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa zat seperti 

flavonoid, saponin, tannin, fenol dan 

alkaloid dari daun salam dapat 

menurunkan kadar LDL, ini berarti 

daun salam berguna dalam 

menurunkan kadar kolesterol. 

 

Zat aktif yang ada di daun 

salam pada beberapa penelitian 

dapat memperbaiki struktur lipid. 

Penggunaan tepung daun salam 3% 

belum bisa mempengaruhi secara 

signifikan pada kadar kolesterol. 

Mengkonsumsi ekstrak daun salam 

dengan dosis 1 gram, selama 15 hari 

dapat menurunkan kadar kolesterol 

total (Pidrayanti, 2008), sedangkan 

pada penelitian lain dengan dosis 15 

gram daum salam segar setelah 

dikonversi dari penelitian 

sebelumnya pada tikus dengan dosis 

0,18 g daun segar dapat 

menurunkan LDL (Vincentus, 2008).  

 

Upaya dalam menciptakan 

itik yang rendah kolesterol dan 

peningkatan produksi ternak 

dengan menggunakan teknologi dan 

manipulasi genetik. Salah satu 

teknologi yang dapat di gunakan 

untuk meningkatkan produksi 

ternak adalah teknologi 

laserpunktur. Teknik penembakan 

laser menurut Adikara (2014), dapat 

dimanfaatkan untuk proses 

manipulasi biologis pada ternak, 

misalnya untuk meningkatkan 

pertambahan bobot dan 

kemampuan reproduksi dengan cara 

pelaseran pada titik – titik rangsang 

atau reseptor pada tubuh unggas. 

Secara ilmiah reseptor terbukti 

mempunyai hubungan dengan 

organ di dalam tubuh ternak. Bila 

reseptor diberi rangsangan 

(stimulasi), maka efeknya akan 

dilanjutkan ke dalam tubuh hingga 

mencapai organ target.  

 

Laser berkekuatan rendah 

yang digunakan untuk laserpunktur 

(5 sampai 30 mW) terbukti dapat 

meningkatkan aktifitas jaringan 

seperti peningkatan hormon dan 

enzim jaringan (Herdis, 2010). Selain 

itu, waktu yang dilakukan sangat 

singkat namun dapat meningkatkan 

pertumbuhan hewan secara 

signifikan dengan dilakukannya 

laserpunktur. Terjadi peningkatan 

berat badan dan peningkatan 

presentase berat karkas pada itik 

yang telah di laserpunktur 

(Rachmawati, 2015). 
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Bahan Dan Metode Penelitian 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan 

selama delapan minggu, mulai 

tanggal 27 November 2015 sampai 

dengan 27 Januari 2016  di kandang 

hewan coba Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga 

Surabaya. 

 

Bahan dan Alat Penelitian 

 

Hewan coba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah itik 

hibrida jantan. Pakan yang 

digunakan adalah pakan itik 

pedaging komersial BR 1 PT. Java 

Comfeed Indonesia untuk itik fase 

starter dan ransum buatan untuk itik 

fase finisher. 

 

Kandang yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua jenis, 

yaitu kandang indukan sebagai 

tempat pemeliharaan ayam umur 

satu hari sampai umur dua minggu 

dan kandang baterai sebagai 

kandang perlakuan. Kandang 

indukan berbentuk bujur sangkar 

terbuat dari besi dan kawat dengan 

ukuran 3 x 2 x 1 m dan sebagai alas 

kandang digunakan sekam yang 

dilapisi dengan kertas koran serta 

sebagai pemanas digunakan lampu 

pijar berkekuatan 100 Watt.  

 

Kandang baterai terbuat dari 

besi dengan ukuran 25 x 35 x 35 cm 

dan setiap petak diberikan tempat 

makan dan minum dari plastik. 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan 

digital, laserpunktur semi 

konduktor, tempat pakan dan 

minum, kandang dan lampu 100 

Watt. 

 

Metode Penelitian 

 

Setelah umur dua minggu itik 

dipilih sebanyak 24 ekor dari 100 

ekor dan dibagi menjadi dua 

kelompok perlakuan yaitu: 

P0 : Kelompok kontrol dilakukan 

penembakan laserpunktur 0,2 J 

dan tanpa pemberian tepung 

daun salam 

P1 : Kelompok perlakuan dilakukan 

penembakan laserpunktur 0,2 J 

+ 5 % tepung daun salam 

 

Selanjutnya dimasukan ke 

dalam kandang baterai. Kelompok 

kontrol dan perlakuan diberikan 

perlakuan penembakan 

laserpunktur dengan daya 0,2 J (20 

detik). Kelompok perlakuan selain 

diberikan penembakan 

laserpunktur, diberikan juga tepung 

daun salam 5%. Perlakuan 

laserpunktur diberikan dalam satu 

minggu sebanyak satu kali mulai 7 

hari sampai umur 60 hari, 

sedangkan tepung daun salam baru 

diberikan setiap hari setelah itik 

berumur 46 hari sampai umur 60 

hari, waktu pemberian ini 

didasarkan pada pendapat 

(Soepranianondo, 2011) yang 

menyatakan bahwa anak itik 

tumbuh cepat sampai umur 2 bulan 

dan setelah itu laju pertumbuhannya 

tampak menurun. Pada hari ke 61 
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dilakukan proses pemotongan dan 

dilakukan uji laboratorium. 

Pemberian minum dilakukan secara 

ad libitum dan dikontrol setiap pagi, 

siang dan sore hari. Jenis pakan 

yang diberikan adalah pakan 

komersial BR 1 untuk itik fase starter 

dan ransum buatan untuk itik fase 

finisher. 

 

Pembuatan Tepung Daun Salam 

 

Daun salam dipotong terlebih 

dahulu dengan ukuran 2-3 cm. 

Selanjutnya daun salam  

dikeringkan terlebih dahulu dengan 

diangin-anginkan selama empat 

hari. Setelah daun tersebut kering 

lalu digiling sampai menjadi tepung 

di Laboratorium Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga. 

 

Prosedur Penembakan 

Laserpunktur 

 

Itik ditangani dengan 

diposisikan agar tidak bergerak. 

Selanjutnya dilakukan penembakan 

laserpunktur pada titik 

pertumbuhan yaitu titik pencernaan 

(Titik Hu Men), titik jantung  dan 

titik paru (Titik Bei Ji), dan titik 

hormon pertumbuhan (Titik Gou 

Hou)  yang masing – masing 

dilakukan pada sisi dexter dan 

sinister, titik ketahanan (Wei Gen). 

Secara anatomi titik tersebut yaitu 

Titik Hu Men (ST-4) terletak di sudut 

paruh sebelah caudo – ventral sudut 

mulut, Titik Bei Ji (HT-1, BL-13, BL-

15) terletak di axilaris, Titik Gou Hou 

(BL-20) terletak ditungkai sebelah 

posterior pada daerah volar dari 

persendian tarsi dan metatarsi, titik 

Wei Gen (BL-20) terletak di dorsal  

persendian sacro-coccygea. Setelah 

menemukan letak titik dengan 

benar, lalu dilakukan penembakan 

dengan sinar laser 0,2 J selama 20 

detik. Perlakuan tersebut dilakukan 

pada seluruh P0 dan P1 dimulai 

pada minggu ke-1 sampai minggu 

ke-8 dan dilakukan sekali dalam 

seminggu lalu diulang pada minggu 

berikutnya dengan hari yang sama 

 

Pemeriksaan Kadar Kolesterol 

 

Penentuan kadar kolesterol 

daging itik hibrida menggunakan 

metode Liebermen-Burchad. 

 

Analisis Data 

 

Data yang diperoleh, 

dilakukan t Test dengan 

menggunakan software SPSS for 

windows (Santoso, 2000). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

 Hasil pemeriksaan kadar 

kolesterol daging itik hibrida setelah 

pemberian penambahan tepung 

daun salam (Syzigium polianthum) 

pada pakan finisher dapat dilihat 

pada lampiran 5. Analisis data 

dengan t test dapat dilihat pada 

lampiran ke 4. Rerata dan standar 

deviasi (SD) kadar kolesterol daging 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah 

ini. 
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Tabel 1 Rerata dan standar deviasi 
(SD) kadar kolesterol daging itik 
hibrida setelah perlakuan 

Keterangan : Superskrip yang 
berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan terdapat perbedaan 
nyata 

 

Pada tabel 1 di atas dapat 

dilihat rerata kadar kolesterol 

daging itik hibrida pada kontrol (P0) 

yaitu sebesar 2,2783 ppm dan 

kelompok perlakuan (P1) sebesar 

1,7383 ppm. 

 

  Hasil analisis data dengan t 

test terhadap kadar kolesterol 

daging itik hibrida menunjukkan 

terdapat perbedaan yang nyata 

antara perlakuan dengan kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun salam 

(Syzigium polianthum) pada pakan 

finisher dapat menurunkan kadar 

kolesterol daging itik hibrida. 

 

Rerata kadar kolesterol 

daging itik hibrida kelompok 

kontrol (P0) sebesar 2,2783 ppm, 

sedangkan rerata kadar kolesterol 

daging itik hibrida pada kelompok 

perlakuan (P1) sebesar 1,7383 ppm. 

Kandungan kolesterol daging itik 

yang sesuai standar nasional yaitu 

123 mg/dl. 

 

Sifat kuercentin sebagai 

antioksidan dapat mencegah 

oksidasi LDL dengan mengikat 

radikal bebas dan transisi ion logam 

dalam menghambat perosidasi lipid. 

Peroksidasi lipid adalah proses 

perubahan asam lemak tidak jenuh 

menjadi radikal bebas melalui 

abstraksi hidrogen. Peroksidasi lipid 

dapat menimbulkan kerusakan 

seperti penyakit jantung (Betz et. al, 

2009). 

 

Menurut Abdul (2011) 

kandungan tanin pada daun salam 

dapat membantu dalam 

menurunkan kadar kolesterol 

dengan cara mengurangi 

penyerapan lemak yang ada di 

dalam usus. Selanjutnya kandungan 

daun salam berupa saponin dapat 

menurunkan kadar kolesterol 

dengan mengikat garam empedu, 

membentuk suatu senyawa yang 

tidak dapat diabsorbsi atau 

membuat garam empedu berikatan 

dengan polisakarida dalam serat 

makanan kemudian dikeluarkan 

bersama dengan feses sehingga 

garam empedu tidak dapat 

berikatan dengan kolesterol dan 

kolesterol tidak dapat di reabsorbsi 

(Cornel University, 2014). Daun 

salam juga memiliki kandungan 

vitamin C yang dapat membantu 

reaksi hedroksilasi dalam 

pembentukan asam empedu 

sehingga meningkatkan ekskresi 

kolesterol dan dapat menurunkan 

kadar kolesterol total (Abdul, 2011). 

 

Hasil rerata kadar kolesterol 

P1 lebih rendah daripada P0 karena 

dilakukan Penembakan laser pada 

tiga titik tersebut dari sisi dexter dan 

Perlakuan Kadar Kolesterol 

Daging (ppm) 

P0 2,2783a ± 0,36037   

P1 1,7383b ± 0,58670 
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sinister untuk pertumbuhan unggas 

(Adikara, 2014). Pemberian 

rangsangan akupuntur bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan, 

rangsangan bisa dilakukan pada tiga 

titik akupuntur. Pertama, titik paru– 

paru dengan tujuan meningkatkan 

kapasitas oksigen dalam sel tubuh 

sehingga respirasi seluler dan 

metabolisme menjadi lebih optimal. 

Titik kedua adalah jantung, 

berhubungan dengan peningkatan 

kapasitas aliran darah dan 

peredaran makanan dalam sel. 

Ketiga, rangsangan pada titik 

pencernaan untuk meningkatkan 

kinerja organ pencernaan dalam 

mencerna dan mengabsorbsi pakan 

(Adikara, 2014).  

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa penambahan 

tepung daun salam (Syzigium 

polianthum) pada pakan dapat 

menurunkan kadar kolesterol 

daging itik hibrida jantan yang telah 

dilaserpunktur. 
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