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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tepung teritip (Cirripedia
sp.) Sebagai pakan pengganti dari tepung ikan pada pakan kelinci, seperti yang diamati dari
lebar jejunum villi. Kelinci sebanyak 100 ekor ditempatkan pada kandang individu dengan
pakan standart yang sesuai kebutuhan mereka secara ad libitum. Persentase feed substitusi
dengan tepung teritip dengan empat perlakuan dan lima replikasi dalam pakan sebesar 0%,
2,5%, 5%, 7,5% pada masing-masing kelompok. Perlakuan dilakukan selama 4 minggu, data
dikumpulkan setelah pengorbanan akhir perlakuan. Data akhir penelitian ini dianalisis
menggunakan analisis variance dengan angka tingkat signifikansi 0,05. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi (p> 0,05) pada lebar vili jejunum. Penggunaan
tepung teritip sebagai pengganti pakan untuk tepung ikan pada kelinci. Pakan lengkap
berpengaruh signifikan terhadap lebar vili jejunum.
Keywords: Tepung teritip, pakan substituti, lebar vili jejunum.
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ABSTRACT
This study aimed was to regulate the influence of Cirripedia sp. flour as feed substitute
from the fish meal on complete feed, as experimental from the width of jejunum villi. Rabbits
were 100 male rabbit engaged on individual cages with standard feed that suits their needs
with ad libitum. Percentage feed substitution with barnacle flour with four treatments and five
replications in feed was 0%, 2.5%, 5%, 7.5% in each group. The treatment was carried out for
4 weeks, data were collected after the final sacrifice of the treatment. The final data of this
study were analyzed using analysis of variance with a significance level of 0.05. The results of
data analysis showed that there were no significance (p> 0.05) in the width of the jejunum villi.
The use of teritip flour as a feed substitute for fish meal in rabbit complete feed gave significant
difference on villus width.
Keywords: Teritip flour, substitution feed, width jejunum villi.
PENDAHULUAN
Kelinci (Oryctolagus cuniculus)
merupakan salah satu ternak pseudoruminansia yang cukup baik dalam
produktivitasnya. Umumnya ternak kelinci
dalam satu tahun dapat melahirkan anak
sebanyak 1-8 ekor anak dalam sekali siklus
kelahiran, dan dalam satu tahun kelinci
mampu melahirkan hingga 8 kali (Raharjo
dan Brahmantiyo, 2014). Keunggulan lain
dari kelinci adalah dalam daging kelinci
terkandung protein 18,7%, lemak lebih
rendah 6,2%, jika dibandingkan dengan
lemak sapi yang dapat mencapai 18,3%
sedangkan
lemak
domba
17,5%
(Rukhmana, 2005).
Populasi
kelinci
yang
tinggi
menjadikan daging kelinci sebagai alternatif
penghasil protein hewani untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi masyarakat akan produk
asal hewani (Yanis dkk., 2016). Pakan
merupakan salah satu faktor penentu biaya
yang dikeluarkan dalam suatu peternakan
dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup
pokok, pertumbuhan dan reproduksi.
Siregar (2003) menyatakan bahwa biaya
pakan sekitar 60-80% dari total seluruh
biaya produksi.
Salah satu penggunaan pakan
alternatif yang dapat digunakan yaitu tepung
teritip. Tepung teritip (Cirripedia sp)
merupakan salah satu spesies yang termasuk
ke dalam filum Arthropoda dan sub filum
Crustacea (Tanasale dkk., 2012). Efisiensi
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dalam pakan tidak lepas hubungannya
dengan fisiologi sistem pencernaan.
Efisiensi fungsi penyerapan usus halus
ditingkatkan dengan peningkatan luas
permukaan dari struktur usus halus
(Hestiana. 2013).
Usus halus terbagi menjadi tiga bagian
yaitu duodenum, jejunum, dan ileum
(Utama,dkk., 2014). Proses penyerapan
nutrisi terjadi paling besar pada bagian
jejunum, pada bagian jejunum terjadi
penyerapan nutrisi-nutrisi yang lebih besar
dari pada bagian lainnya. Penyerapan nutrisi
selain dipengaruhi oleh vili usus halus
sebagai tempat penyerapan nutrisi juga
dipengaruhi oleh berat relatif organ
pencernaan (Moore. 2017 ).
MATERI DAN METODE
Penelitian ini bersifat eksperimental
yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian tepung teritip sebagai feed
substitusi tepung ikan dalam pakan kelinci
dilihat dari gambaran lebar vili jejunum.
Kelinci ditempatkan pada kandang individu
dengan pakan standart yang sesuai
kebutuhan mereka secara ad libitum.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5
ulangan. Kelinci yang digunakan dalam
penelitian sebanyak 100 ekor yang terbagi
menjadi 4 perlakuan dengan 25 ekor pada
masing-masing perlakuan. Dari masing
perlakuan terbagi menjadi 5 ulangan dengan
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5 ekor pada masin-masing ulangan. Pakan
yang digunakan adalah sebagai berikut:
P0 = (tepung teritip 0% dan tepung
15%),
P1 = (tepung teritip 2,5% dan tepung
12,5%),
P2 = (tepung teritip 5% dan tepung
10%),
P3 = (tepung teritip 7,5% dan tepung
7,5%).

ikan

selama 28 hari. Pengumpulan data di
peroleh dari lebar vili bagian jejunum
dilakukan menggunakan bantuan alat
microskop trinokuler. Data yang diperoleh
lalu diolah menggunakan analisis of varians
(ANOVA).

ikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

ikan

Lebar vili jejunum
Pengukuran lebar vili jejunum dilakukan
pada lapisan sub mukosa dari usus halus,
Hasil pengukuran lebar vili jejunum adalah
sebagai berikut:

ikan

Koleksi sampel dilakukan setelah
tahap pengkorbanan setelah pemeliharaan

Tabel 1. Lebar vili jejunum rata-rata setiap kelompok perlakuan
Perlakuan
Rata-rata (g) ± SD
56,62 ± 1,37 a
P0
P1

60,91 ± 4,55 a,b

P2
P3

61,65 ± 5,27 a,b
65,57 ± 4,94 b

Berdasarkan hasil analisis uji
ANOVA terdapat perbedaan yang nyata
antara kelompok perlakuan 3 dan kontrol
(P>0.05). Hal ini dapat diduga disebabkan

karena penyerapan nutrisi dan metabolisme
secara enzimatis yang optimal dari vili
jejunum antara kelompok perlakuan dan
kontrol.

Rata-rata lebar villi jejunum ( µm)
70
65
60
55
50
P0

P1

P2

P3

Rata-rata tinggi villi jejunum ( µm)

Gambar 1. Diagram lebar vili rata-rata setiap kelompok perlakuan.
Proses penyerapan nutrisi pada usus
halus tertinggi terjadi pada bagian jejunum.
Usus Halus kelinci hanya dapat mencerna
protein, pati, dan lemak (Moghaddam et al,
2012; Low, 1980). Luas penampang area
penyerapan pada usus halus di pengaruhi
oleh lebar vili, lebar vili di pengaruhi oleh
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proses poliferasi dari vili tersebut. Proses
poliferasi pada vili distimulasi oleh asam
lemak rantai pendek yang dicerna selama
proses pencernaan (Hartono dkk., 2016).
Proses pencernaan lemak pada usus halus di
lakukan oleh enzim lipase yang dibantu oleh
garam-garam empedu, enzim lipase dan
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garam empedu akan memecah lemak
menjadi asam lemak sehingga lebih mudah
di serap oleh vili usus (Citrawidi dkk.,
2012).
KESIMPULAN
Pengaruh tepung teritip (Cirripedia
Sp.) sebagai feed substitusi tepung ikan
dalam pakan complete feed kelinci
berpengaruh secara nyata terhadap lebar vili
jejunum.
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