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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penembakan laser semikonduktor pada titik pertumbuhan terhadap 
berat badan itik hibrida jantan (Anas platyrhynchos domesticus). Titik 
akupunktur yang digunakan adalah titik Hu Men (ST-4) / titik 
pencernaan, Bei Ji (HT-1, BL-13, BL-15) / titik jantung dan paru-paru 
dan Gou Hou (BL-64) / titik pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan 
18 ekor itik hibrida jantan yang dibagi dalam tiga kelompok perlakuan 
yaitu kelompok kontrol (P0) tanpa penembakan laser, perlakuan satu 
(P1) dengan dosis penembakan laser 0,2 joule dan perlakuan dua (P2) 
dengan dosis 0,4 joule. Data penelitian dianalisis menggunakan 
ANOVA (analysis of variance) dengan analisis lebih lanjut 
menggunakan Tukey HSD atau BNJ (Beda Nyata Jujur). Analisis 
statistik menunjukkan perbedaan nyata antara P0 dengan P1 dan P2 
(p<0,05). Penembakan laser semikonduktor dapat meningkatkan berat 
badan itik hibrida jantan (Anas platyrhynchos domesticus). 

 
Kata kunci: Itik hibrida, Berat badan, Laser semikonduktor 
 
Pendahuluan 

Salah satu usaha peternakan 

unggas yang cukup berkembang 

di Indonesia adalah usaha ternak 

itik. Itik berperan penting sebagai 

penyumbang protein hewani 

dengan produksi telur 251.800 

ton/tahun atau 18,3% dari 

produksi telur nasional. Sebagai 

penghasil daging, itik 

memberikan kontribusi sebesar 

27.900 ton atau 0,18% dari total 

daging unggas yang mayoritas 

disuplai dari ayam ras (Ditjennak, 

2010). 

Itik adalah salah satu jenis 

unggas yang memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan unggas 

yang lain. Itik mampu 

mempertahankan produksi telur 

lebih lama dibandingkan dengan 

ayam, tingkat kematian 

umumnya kecil, bila dipelihara 

dengan sistem pengolahan yang 

sederhana sekalipun, itik masih 

berproduksi dengan baik, serta 

pertumbuhan badannya cepat 
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terutama pada periode 

permulaan (Soepranianondo 

dkk., 2011). 

Permasalahan yang dihadapi 

peternak itik adalah tidak 

efisiennya dalam memanfaatkan 

pakan sehingga biaya produksi 

menjadi tinggi. Konversi pakan 

itik petelur maupun pedaging 

masih sangat buruk jika 

dibandingkan dengan ayam 

petelur ataupun ayam pedaging 

ras (Ketaren dan Prasetyo, 1999). 

Itik hibrida di Indonesia 

merupakan hasil persilangan 

antara itik Peking jantan dengan 

itik lokal. Keunggulan itik hibrida 

tergantung dari sifat induk jantan 

dan betinanya, sehingga 

keragaman dalam produktivitas 

sangat tinggi. Keragaman 

tersebut menjadi penyebab utama 

tingginya biaya produksi 

(Hardjosworo dkk., 2001). 

Kelemahan – kelemahan tersebut 

merupakan tantangan yang 

mendorong peternak untuk terus 

mencari teknologi terbaru guna 

meningkatkan produksi 

ternaknya, seperti teknologi 

pengolahan pakan, pemuliaan 

ternak, teknologi hibridisasi dan 

teknologi laserpunktur. 

Terdapat berbagai jenis laser 

berdasarkan media perantaranya, 

salah satunya adalah laser 

semikonduktor. Keunggulan 

laser semikonduktor yaitu 

mudah dalam penggunaannya, 

namun belum banyak diteliti 

efektivitasnya. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai laser 

semikonduktor. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan menggunakan hewan 

coba berupa Day Old Duck 

(DOD) itik hibrida jantan umur 1 

hari sebanyak 18 ekor dalam 

kondisi sehat, pakan komersial 

dan air minum PDAM. 

Alat-alat penelitian yang 

digunakan adalah seperangkat 

laser semikonduktor dengan 

power supply 20 mW, kandang 

indukan sebagai tempat 

pemeliharaan itik hingga umur 

15 hari dan kandang baterai 

sebagai kandang perlakuan, 

tempat pakan dan minum, 

timbangan digital dengan 

ketelitian 0,001kg, serta alat 

kebersihan dan desinfektan. 

Pemberian pakan pada umur 

0-15 hari menggunakan pakan 

komersial 511B produksi PT. 

Charoen Pokphan Indonesia. 

Pakan tersebut memiliki 

komposisi protein kasar sebesar 

21-23% dan lemak kasar 5-8%. 

Pakan diberikan secara ad 

libitum dalam kandang indukan. 

Itik yang telah berumur 15 hari 

diberi pakan komersial 511B 

produksi PT. Charoen Pokphan 

Indonesia dengan jumlah pakan 

yang disesuaikan dengan umur 
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dan kebutuhan pakan itik. Pakan 

diberikan pada pagi dan sore 

hari. 

Tabel 1. Jumlah pemberian pakan 

Umur Itik 
(hari) 

Jumlah Pakan / hari 
(gram) 

0 – 15 Ad libitum 
15 – 21 90 
22 – 28 125 
29 – 35 150 
36 – 42 180 
43 – 49 210 
50 – 56 210 

Sumber: Beternak Itik Secara 
Intensif,  1998. 

Satu minggu sebelum dilakukan 

penelitian, kandang terlebih dahulu 

dibersihkan dan didesinfeksi. DOD 

(Day Old Duck) sebagai hewan coba 

dimasukkan ke dalam kandang 

indukan selama 15 hari. Saat itik 

berumur 15 hari, itik dibagi menjadi 

tiga kelompok perlakuan yaitu 

perlakuan P0 digunakan sebagai 

kontrol, perlakuan P1 memperoleh 

penembakan laser dengan dosis 0,2 

joule (lama penembakan 10 detik 

pada setiap titik) dan perlakuan P2 

dengan dosis 0,4 joule (lama 

penembakan 20 detik pada setiap 

titik). Semua itik perlakuan 

ditimbang dan berat badannya 

dicatat. Perlakuan penembakan laser 

dilakukan seminggu sekali hingga 

itik berumur 50 hari. Penimbangan 

berat badan itik dilakukan pada 

awal penelitian yaitu pada saat itik 

berumur 15 hari dan di akhir 

penelitian, yaitu seminggu setelah 

penembakan laser terakhir, pada 

saat itik berumur 57 hari.  

Prosedur penembakan laser 

semikonduktor yaitu itik di 

handling agar tidak bergerak, 

kemudian dilakukan penembakan 

laser pada titik pertumbuhan 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 dan titik Gou 

Hou (BL-64), terletak di tungkai 

sebelah posterior pada daerah volar 

dari persendian tarsometatarsal. 

Penyinaran dilakukan satu kali pada 

tiap–tiap titik tersebut serta 

dilakukan pada sisi dexter dan 

sinister tubuh itik. 

Data berat badan itik hibrida 

jantan dianalisis menggunakan 

ANOVA (analysis of variance) dengan 

taraf kepercayaan 95%, kemudian F 

hitung yang diperoleh dari analisis 

ini dibandingkan dengan F tabel. 

Analisis dilanjutkan dengan uji BNJ 

(Beda Nyata Jujur) atau Tukey HSD. 

Hasil dan Pembahasan 

Rerata berat badan itik hibrida 

jantan umur 15 hari dapat dilihat 

pada tabel 2. Analisis data berat 

badan awal itik menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan nyata antara 

berat badan itik kelompok P0, P1 

dan P2 (p>0,05). 
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Tabel 2. Rerata berat badan itik hibrida jantan umur 15 hari sebelum diberi 

perlakuan 

Perlakuan Rerata Berat Badan ± SD (gram) 

P0 445,16 ± 20,52 

P1 446,66 ± 9,41 

P2 449,33 ± 25,34 

 

 

Tabel 3. Rerata berat badan itik hibrida jantan umur 57 hari setelah diberi 

perlakuan 

Perlakuan Rerata Berat Badan ± SD (gram) 

P0          ± 78,65 

P1          ± 154,19 

P2          ± 126,54 

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (p 

< 0,05). 

  

Berdasarkan analisis uji statistik 

dengan menggunakan ANOVA dan 

uji BNJ terhadap berat badan itik 

hibrida jantan umur 57 hari yang 

diberi perlakuan laser terdapat 

perbedaan yang nyata (p<0,05) 

antara PO dengan P1 dan P2. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa 

penembakkan laser semikonduktor 

pada titik pertumbuhan itik hibrida 

jantan berpengaruh terhadap berat 

badan itik hibrida jantan. Perbedaan 

rerata berat badan itik hibrida jantan 

sebelum perlakuan dan sesudah 

perlakuan pada minggu ke delapan 

(umur 57 hari) dapat dilihat pada 

grafik 1. 
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Gambar 1. Grafik rerata berat badan itik hibrida jantan sebelum dan sesudah 
perlakuan 
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Analisis data menunjukkan 

terdapat perbedaan nyata antara P0 

dengan P1 dan P2 (p<0,05), tetapi 

tidak terdapat perbedaan nyata 

antara P1 dengan P2, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penembakan 

laser semikonduktor dengan dosis 

0,2 joule lebih efisien karena 

membutuhkan waktu yang lebih 

singkat, yaitu 10 detik untuk setiap 

titik. Penembakan laser 

semikonduktor terbukti dapat 

memberikan efek stimulasi sehingga 

tercapai peningkatan kapasitas dan 

efisiensi organ yang digambarkan 

dalam bentuk peningkatan “Prestasi 

Biologi” itik (Adikara, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Idayatih (2014) menggunakan laser 

Helium Neon terhadap pertambahan 

berat badan per minggu itik Madura 

jantan menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata pada 

pertumbuhan minggu ke-0 hingga 

minggu ke-3, namun perbedaan 

nyata tampak pada pertumbuhan 

itik minggu ke-4 dan minggu ke-5 

yang diberi penembakan laser 

Helium Neon. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmawati (2015) menggunakan 

laser Helium Neon pada itik Madura 

jantan juga menunjukkan perbedaan 

yang nyata antara berat badan 

sebelum dan sesudah perlakuan 

dengan rerata berat badan akhir 867 

gram serta presentase berat karkas 

yang signifikan pada itik yang diberi 

penembakan laser Helium Neon. 

Menurut Adikara (2014), 

teknologi laserpunktur pada ternak 

adalah teknik menggunakan laser 

(Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) yang 

ditembakkan pada titik akupunktur 

sebagai reseptor biologi yang 

mempunyai hubungan dengan 

organ terkait yang dapat 

memberikan efek stimulasi, radiasi 

dan inhibisi. Stimulasi merupakan 

pemberian rangsangan agar terjadi 

peningkatan energi pada titik 

akupunktur dan dilanjutkan melalui 

jalur meridian sehingga memberikan 

efek kapasitasi pada organ target. 

Laser yang dimaksud adalah laser 

jenis low laser dengan dosis stimulasi 

yaitu antara 0,1–0,5 joule. 

Titik akupunktur merupakan 

suatu wilayah dengan luas area 

tertentu umumnya terletak di 

permukaan tubuh makhluk hidup 

(kulit, fascia, tendon, otot dan tulang) 

yang mempunyai sifat kelistrikan 

yang spesifik, memiliki potensial 

tinggi dan tegangan rendah, 

sehingga amat peka terhadap 

rangsangan listrik sekecil-kecilnya, 

bahkan rangsangan biofisika seperti 

cahaya, fisik, gelombang 

elektromagnet dan laser akan 

menghasilkan energi yang dialirkan 

menuju suatu sistem meridian tubuh 

dan sistem lainnya (bioreseptor 

tubuh). Titik akupunktur dapat 

menimbulkan aliran elektron pada 

sel yang mempunyai daya polarisasi 

setara. Titik akupunktur 
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yang terdiri dari kumpulan sel–sel 

spesifik aktif mempunyai model 

reaksi terhadap energi, terjadi 

perubahan polarisasi sel dan 

produksi energi intraseluler dan 

protein mitokondria (Saputra, 2000). 

Meridian merupakan sel-sel yang 

mempunyai sifat kelistrikan yang 

spesifik (resonansi yang sama), 

apabila memperoleh rangsangan 

energi akan disalurkan secara 

dinamis sepanjang jalur yang 

dibentuknya dan menuju ke organ 

target. Organ target akan 

mendapatkan rangsangan biokimia 

berupa peningkatan produksi enzim 

dan hormon serta rangsangan 

fisiologi berupa peningkatan 

konsumsi oksigen, peningkatan 

cardiac output dan peningkatan 

aktivitas organ (Adikara, 2014). 
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Gambar 2. Alur Mekanisme Kerja Laserpunktur 
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Rangsangan yang ditimbulkan 

pada titik Hu Men (ST-4) akan 

menimbulkan reflek di sekitar mulut 

yang dapat meningkatkan nafsu 

makan dan minum serta 

meningkatkan aktivitas organ 

pencernaan antara lain 

meningkatkan daya cerna dan daya 

serap. Rangsangan pada dada akan 

mempengaruhi kapasitas tubuh 

dalam kemampuan konsumsi pakan 

yang lebih banyak. Menurut 

Idayatih (2014), rangsangan yang 

ditimbulkan tersebut dapat memberi 

kekuatan pada dada untuk 

berkontraksi sehingga 

mempengaruhi jantung melalui 

sistem peredaran darah dan 

selanjutnya akan berpengaruh pada 

usus kecil untuk membawa bahan 

makanan yang diserap pada organ 

tubuh lain untuk diolah. 

Sel eksokrin pada mukosa 

lambung akan merangsang getah 

lambung yang berguna untuk 

mencerna makanan yang masuk. 

Pada usus, saraf parasimpatis 

mengatur reflek usus dalam 

merangsang aktivitas dan sekresi 

enzim – enzim usus. Enzim ini 

disekresikan oleh glandula yang 

terdapat pada sistem pencernaan 

usus yang mempunyai kemampuan 

untuk memecah zat-zat makanan 

menjadi bentuk yang lebih 

sederhana. Semakin banyak enzim 

pencernaan yang tersedia maka 

pakan yang masuk dalam saluran 

pencernaan dapat dicerna lebih 

maksimal sehingga dapat 

memberikan efek pertumbuhan 

yang maksimal (Sherwood, 2001). 

Rangsangan pada titik Bei Ji 

(HT-1, BL-13, BL-15) dapat 

meningkatkan kemampuan paru–

paru dalam menyediakan oksigen. 

Ketersediaan oksigen jantung dapat 

meningkatkan cardiac output. 

Menurut Guyton (1976), 

peningkatan cardiac output 

disebabkan oleh meningkatnya 

konsumsi oksigen dari jaringan 

sebagai akibat meningkatnya proses 

metabolisme untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen pada jaringan. 

Paru–paru akan meningkatkan 

respirasi untuk menyerap oksigen 

lebih banyak dan jantung akan 

mensuplai ke jaringan dengan 

meningkatkan cardiac output. Mann 

(1974) mengatakan bahwa paru–

paru menghirup oksigen untuk 

persediaan proses metabolisme dan 

jantung menggerakkan sirkulasi 

hasil metabolisme yang berguna 

bagi tubuh. Peningkatan aktifitas 

metabolisme ini terlihat dari 

pertambahan berat badan itik yang 

diberi penembakan laser 

semikonduktor. Rangsangan pada 

titik Gou Hou (BL-64) dapat 

meningkatkan pertumbuhan secara 

umum melalui sistem hormon 

melalui sekresi  Growth hormon (GH). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa penembakan laser 

semikonduktor dengan dosis efektif 

0,2 joule terhadap itik hibrida jantan 

setiap minggu selama lima minggu 

pada titik pertumbuhan dapat 
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meningkatkan berat badan itik 

hibrida jantan (p<0,05). 
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