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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penembakan 
laserpunktur terhadap kadar kolesterol darah itik mojosari jantan. Penelitian ini 
menggunakan 18 sampel dengan metode penelitian rancangan acak lengkap. 
Penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu satu kelompok kontrol (P0 yaitu 
tanpa penembakan laserpunktur) dan dua kelompok perlakuan (P1 yaitu 
penembakan laserpunktur dengan dosis 0,2 joule dan P2 yaitu penembakan 
laserpunktur dengan dosis 0,5 joule). Penembakan laserpunktur dilakukan selama 
delapan minggu dengan interval waktu enam hari. Hasil penelitian berupa sampel 
darah dan diperiksakan kadar kolesterol totalnya. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji ANOVA dilanjutkan dengan Duncan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penembakan laserpunktur pada titik-titik yang 
meningkatkan pertumbuhan dapat menurunkan kadar kolesterol darah itik 
mojosari jantan. 
 
Kata Kunci : Laserpunktur, Itik Mojosari jantan, Kolesterol darah 

 
Pendahuluan 

 Peternakan secara tidak 

langsung membantu pembangunan 

kualitas bangsa,  karena  konsumsi 

protein yang baik dapat 

mempengaruhi tingkat kesehatan 

dan kecerdasan seseorang (Wakhid, 

2013).  Perkembangan industri 

peternakan dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi kemajuan 

bangsa Indonesia terutama dalam 

sektor peternakan. Salah satu bidang  

peternakan yang diminati saat ini 

adalah perunggasan, menurut 

Atmajaja (2003) ternak unggas yang 

mulai berkembang di masyarakat 

adalah ternak itik meskipun tidak 

sepopuler ternak ayam. Beternak itik 

memungkinkan diternakkan 

dibandingkan dengan jenis unggas 

lain karena memiliki kemampuan 

untuk mempertahankan produksi 

telur lebih lama, selain itu itik juga 

telah terbukti mampu berproduksi 

dengan baik meskipun 

pemeliharaannya dilakukan dengan 

sederhana dan pakan yang diberikan 

kualitasnya rendah (Agus, 2005). 

Itik Mojosari di Jawa Timur 

selain digunakan sebagai itik petelur, 

pejantannya dimanfaatkan untuk 

penggemukan sebagai itik pedaging 
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(Kaleka, 2015). Karakteristik daging 

itik yaitu dagingnya alot atau kenyal, 

berbau anyir dan berlemak tinggi 

(Srigandono, 1997). Daging itik 

memiliki kandungan lemak yang 

relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan daging ayam, kandungan 

lemak pada daging itik sebesar 8,2% 

sedangkan kandungan lemak pada 

daging ayam sebesar 4,8% (Yulianti, 

dkk., 2013). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaya, dkk. (2013) 

menunjukkan rataan kadar kolesterol 

darah itik Mojosari yang berjumlah 

203,3 mg/dl lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar 

kolesterol darah itik Magelang yaitu 

136,7 mg/dl dan juga itik Tegal yang 

berjumlah 163,3 mg/dl. Hal ini 

karena kemampuan sintesis 

kolesterol pada itik salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor genetik 

antara lain adalah galur atau jenis 

itik. 

Upaya dalam menciptakan 

itik yang rendah kolesterol dan 

peningkatan produksi ternak dengan 

menggunakan teknologi dan 

manipulasi genetik. Teknologi 

alternatif yang mampu mengatasi 

permasalahan  tersebut yaitu 

teknologi laserpunktur 

(Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). 

Teknologi laserpunktur merupakan 

teknik stimulasi pada titik 

akupunktur dengan menggunakan 

laser sebagai alat yang mempunyai 

efek stimulator (Adikara, 2001). 

Teknik penembakan laser menurut 

Adikara (2014) dapat dimanfaatkan 

untuk proses manipulasi biologis 

pada ternak, misalnya untuk 

meningkatkan pertambahan bobot 

dan kemampuan reproduksi dengan 

cara menembakkan laser pada titik-

titik rangsang atau reseptor dan 

terdapat beberapa titik pertumbuhan 

pada tubuh unggas. Laser 

berkekuatan rendah yang digunakan 

untuk laserpunktur (5 mW sampai 30 

mW) terbukti dapat meningkatkan 

aktifitas jaringan seperti peningkatan 

hormon dan enzim jaringan serta 

memperbaiki sistem vaskuler, 

endokrin dan berbagai sistem tubuh 

lainnya (Hardjanto, 2001). 

Bahan dan Metode 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

selama delapan minggu pada 30 

Oktober  2017 sampai  24 Desember 

2017, yang dilakukan di Desa 

Becirongengor,Kecamatan Wonoayu, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 

sedangkan untuk pemeriksaan kadar 

kolesterol dilakukan di ex 

Laboratorium Patologi Klinik 

Departemen Ilmu Kedokteran Dasar 

Veteriner Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga. 

Bahan dan Alat Penelitian 

 Hewan coba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah itik 

Mojosari jantan berusia satu hari atau 

DOD (Day Old Duck). Pakan yang 

digunakan adalah pakan komersial 

Pokhpand BR-1 CP511B untuk itik 

fase starter sampai grower.  

 Kandang yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kandang 

indukan sebagai tempat 
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pemeliharaan itik umur satu hari 

sampai umur dua minggu dan 

kandang postal yang disekat untuk 

pembesaran serta untuk perlakuan. 

Kandang indukan berbentuk bujur 

sangkar terbuat dari kayu dan kawat 

ram dan sebagai alasnya diberi 

sekam dengan dilapisi kertas koran 

serta sebagai pemanas digunakan 

lampu pijar. Kandang postal dengan 

ukuran 6 x 3 m kemudian disekat 

dengan anyaman bambu (sesek) 

untuk tiga perlakuan dan masing-

masing diisi 6 ekor itik dan diberi 

tempat makan dan minum. 

Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

timbangan digital, laserpunktur semi 

konduktor 20 mW, tempat makan 

dan minum, kandang dan lampu 

pijar, sedangkan untuk pengambilan 

sampel menggunakan syringe 3 ml 

dan vacuum tube tanpa antikoagulan 

serta pada pemeriksaan kolesterol 

menggunakan alat Pentra C200 

dengan reagen ABX Pentra Cholesterol 

CP. 

Metode Penelitian 

DOD itik Mojosari jantan 

dipelihara di kandang indukan 

selama dua minggu dengan 

pemberian pakan dan minum secara 

ad libitum. Setelah umur dua minggu 

dipilih sebanyak 18 ekor itik dari 50 

ekor dan dipilih berat badannya yang 

seragam, Selanjutnya itik 

dimasukkan kandang postal dengan 

ukuran 6 x 3 m kemudian disekat 

dengan anyaman bambu (sesek) 

untuk tiga perlakuan dan masing-

masing diisi 6 ekor itik. Kelompok  

itik diberi perlakuan  dengan 

penembakan laserpunktur dengan 

daya 20 mW dan frekuensi 0,5 Hz. 

Penembakan laserpunktur dilakukan 

hingga minggu kedelapan dengan 

interval waktu enam hari. Pemberian 

pakan dan minum dilakukan setiap 

pukul 07.00 WIB dan 16.00 WIB.  

Pada saat itik berumur 

delapan minggu, masing-masing itik 

akan diambil sampel darahnya 

melalui Vena Brachialis itik dengan 

menggunakan syringe 3 ml, 

kemudian darah yang diambil 

dimasukkan kedalam vacuum tube 

tanpa antikoagulan, kemudian 

vacuum tube yang berisi darah 

dibiarkan sekitar 20 menit dan 

ditunggu sampai cairan serumnya 

keluar kemudian serum dipipet dan 

dipindahkan ketabung lain yang 

bersih. Selanjutnya sampel serum 

akan diperiksa kadar kolesterolnya 

di ex Laboratorium Patologi Klinik 

Departemen Ilmu Kedokteran Dasar 

Veteriner Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga 

Rancangan Penelitian 

 Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Percobaan 

dilakukan dengan tiga perlakuan dan 

enam pengulangan. Perlakuan yang 

diteliti yaitu : 

P0 = Kelompok kontrol tanpa 

dilakukan     penembakan 

laserpunktur 
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P1 = Kelompok perlakuan 

dilakukan  penembakan 

laserpunktur dosis 0,2 J 

P2 = Kelompok perlakuan 

dilakukan  penembakan 

laserpunktur dosis 0,5 J. 

Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis 

statistik menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan yang 

nyata dari perlakuan yang diberikan. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda 

atau berbeda sangat nyata maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan 

(Kusriningrum, 2012). Analisis 

statistik menggunakan program 

SPSS for Windows 22. 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil pemeriksaan kadar 

kolesterol darah itik Mojosari jantan 

setelah penembakan laserpunktur 

pada titik pertumbuhan selama 

delapan minggu dengan interval 

waktu enam hari dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rerata Dan Standar Deviasi 
(SD) Kadar Kolesterol Darah Itik 
Mojosari  Jantan Setelah  
Penembakan Laserpunktur Pada 
Titik Pertumbuhan Selama Delapan 
Minggu Dengan Interval Waktu 
Enam Hari 

 Tabel di atas menunjukkan 

bahwa hasil rerata dan standar 

deviasi (SD) kadar kolesterol darah 

itik Mojosari jantan setelah 

penembakan laserpunktur pada titik 

pertumbuhan selama delapan 

minggu dengan interval waktu enam 

hari yang menunjukkan perbedaan 

nyata dengan P0 adalah P2 (p < 0,05), 

namun kolesterol darah itik antara P0 

dan P1 tidak berbeda nyata, Hal ini 

menunjukkan bahwa penembakan 

laserpunktur P2 dengan dosis 0,5 

Joule dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah itik Mojosari jantan 

dibanding P0 yang tidak diberi 

penembakan laserpunktur. 

 Berdasarkan hasil grafik juga 

menunjukkan perbandingan antara 

kelompok P0 dengan kelompok P1 

tidak menunjukkan penurunan yang 

signifikan, tetapi antara kelompok P0 

dan P1 dengan kelompok P2 

menunjukkan penurunan yang 

signifikan. 

Gambar 1. Grafik Rerata Kadar 
Kolesterol Darah Itik Mojosari Jantan 
Setelah Penembakan Laserpunktur 
Pada Titik Pertumbuhan Selama 
Delapan Minggu Dengan Interval 
Waktu Satu Minggu 
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 Kolesterol merupakan 

metabolit yang mengandung lemak 

sebagai penyusun membran sel, 

penyusun lipoprotein, prekursor 

hormon steroid dan asam empedu. 

Kolesterol tidak mutlak diperoleh 

dari makanan tetapi juga disintesis di 

dalam hati, namun pada itik jumlah 

kolesterol juga dipengaruhi oleh 

faktor genetik antara lain galur atau 

jenis itik (Wijaya, dkk., 2013), pada 

penelitian ini menggunakan jenis itik 

yang sama sehingga sintesis 

kolesterol juga sama akan tetapi yang 

membedakan adalah perlakuan tiap 

kelompok itik. Kolesterol di hati 

disintesis dari asam lemak bebas 

melalui 5 tahap yaitu : 1. Merubah 

Asetil CoA menjadi HMG-CoA 

reductase, 2. Merubah HMG-CoA 

reductase menjadi Mevalonate, 3. 

Mevalonat diubah menjadi molekul 

dasar Isoprene, Isopentenyl 

Pyrophosphate (IPP) bersamaan 

dengan hilangnya CO2, 4. IPP diubah 

menjadi Squalene, dan 5. Squalene 

diubah menjadi kolesterol, kemudian 

kolesterol didalam hati tersebut akan 

diekskresikan menjadi asam empedu 

dan sebagian akan dibentuk menjadi 

lipoprotein yaitu VLDL akan 

mengangkut kolesterol dari hati ke 

sirkulasi darah (Murray, et al., 2003). 

 Growth Hormone (GH) adalah 

hormon polipeptida yang disintesis 

oleh sel somatotrof di pituitari 

anterior, sekresi hormon ini diatur 

oleh hormon hipotalamus, yaitu 

Growth Hormone Releasing Hormone 

(GHRH), hormon ini mengatur 

metabolisme berbagai substrat (Tien, 

et al., 2000). Komposisi lemak dan 

kadar kolesterol dalam tubuh 

dipengaruhi oleh hormon ini karena 

diketahui memiliki efek lipolisis 

sehingga mampu mengatur kadar 

lipid yang beredar dalam darah 

maupun yang tersimpan di jaringan. 

Pengaruh GH terhadap metabolisme 

lipid terjadi melalui regulasinya 

terhadap sintesis, ekskresi dan 

pemecahan lipid internal. Hal ini 

dikarenakan peningkatan ekskresi 

kolesterol empedu oleh pengaruh 

GH yang mengakibatkan aktivitas 

enzim Cholesterol-7α-

hydroxylase(C7αOH) meningkat, 

peningkatan ini akan berdampak 

pada peningkatan jumlah reseptor 

LDL dan penurunan aktivitas enzim 

3-hydroxy methylglutaryl Coenzyme A 

(HMG-CoA) reductase yaitu  enzim 

yang berperan dalam sintesis 

kolesterol hati sehingga dampaknya 

akan terjadi penurunan kolesterol. 

GH juga diketahui dapat 

meningkatkan aktivitas lipase hati, 

hal ini mungkin menyebabkan 

peningkatan HDL yang minimal 

(Ratnayanti, 2012). 

 Titik akupunktur dapat 

meningkatkan produksi dan 

pertumbuhan secara umum melalui 

sistem hormonal  Adikara (2016), 

salah satu hormon yang terpengaruh 

adalah GH. Pada titik akupunktur 

mengandung ujung-ujung syaraf 

perifer. Jika ujung-ujung syaraf 

perifer dan sel-sel aktif tersebut 

mendapat gangguan yang berasal 

dari sinar laser, maka akan terjadi 

perubahan yang cepat pada potensial 

membran yaitu berupa potensial 

aksi, dimana potensial aksi dalam 
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pembentukan ATP dari mitokondria 

menjadi energi listrik yang berupa 

aliran elektron yang dikenal sebagai 

potensial aksi elektron ion, sel yang 

dilalui energi akan terpengaruh dan 

selanjutnya sel akan bekerja secara 

optimal (Saputra, 2000), energi yang 

dihasilkan akibat dari sinar laser 

ternyata menimbulkan stimulasi 

pada syaraf perifer sehingga 

menyebabkan penggertakan 

hipotalamus untuk memproduksi 

Growth Hormone Releasing Hormone 

(GHRH), hal tersebut dapat 

menyebabkan sekresi hormon GH 

akan meningkat, sehingga 

berpengaruh juga terhadap sintesis 

kolesterol. 

Gambar 2. Mekanisme Laserpunktur 

Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan hasil yang dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa 

penembakan laserpunktur pada titik 

pertumbuhan itik Mojosari jantan 

dengan dosis 0,5 Joule dapat 

berpengaruh terhadap penurunan 

kadar kolesterol darah. 
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