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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan usaha peternakan dewasa ini sangat 

pesat akan tetapi protein hewani asal ternak masih merupakan 

problem yang belum terpecahkan secara tuntas dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gizi, tetapi 

masih belum dapat mengimbangi jumlah penduduk yang ada. 

Pemerintah telah memprogramkan usaha-usaha untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan 

produksi telur dan daging. Salah satunya pengambangan 

ternak itik, karena selain dapat menghasilkan daging juga 

menghasilkan telur. 

Peternak harus memiliki pengetahuan tentang 

pemilihan jenis itik, (setiap jenis itik memiliki kelebihan dan 

kekurangan), karakter itik dan cara pemeliharaannya meliputi 

kandang, pakan dan siklus produksinya. Adapun cirri-ciri dari 

itik Mojosari adalah: warna bulu kemerahan dengan variasi 

coklat kehitaman, pada itik jantan ada 1-2 bulu ekor bulu ekor 

yang melengkung ke atas, warna paruh dan kaki hitam, berat 

badan dewasa rata-rata 1,7 kg, berat telur rata-rata 65 gram, 

warna kerabang telur putih kehijauan, masa produksi 11 

bulan/tahun, setelah umur 7 bulan produksinya mulai stabil 

dan banyak. Dengan perawatan yang baik, produksi perhari 

dapat mencapai rata-rata 70-80 % dari seluruh populasi 

(Anonymous, 2001), sedangkan cirri-ciri itik Super Jumbo 

menurut Wisuku (2011) yaitu: karena kesulitan supplai (itik 

afkir dan itik jantan yang tidak efisien) maka itik broiler Super 

Jumbo (SJ-35) merupakan pilihan terbaik, waktu panen 
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pendek (umur 35 hari berat 1,1 kg dan umur 45 hari berat 1,5 

kg) dan Konversi Pakan 2,1. Karkas daging itik Super Jumbo 

bertekstur lembut, taste rasa gurih khas. Cara pelihara mudah, 

bandel, serta daya hidup tinggi.  

Bila dari itik afkir maka harus menunggu lama sampai 

itik umur 18 bulan sudah tidak produktif baru diafkir. Bila dari 

itik jantan (jantan petelur) maka harus dipelihara dibesarkan 

dulu sampai umur 50-60 hari dengan hasil panen hanya 

mampu sampai berat 1,1-1,2 Kg, sangat tidak efisien. Itik 

jantan karena tipe petelur secara alamiah pertumbuhan lambat 

dan gradual. Karena dengan asumsi pertambahan jumlah 

penduduk, pendapatan masyarakat meningkat, kesadaran gizi 

meningkat maka diprediksi tingkat konsumsi daging itik akan 

terus meningkat. Dengan tingkat konsumsi yang meningkat 

maka permintaan supplai itik hidup akan meningkat. Sehingga 

perlu ada alternatif pilihan khusus, itik yang mempunyai 

pertumbuhan cepat, umur panen pendek, efisien dan 

performan serta taste rasa daging tetap gurih khas itik 

(Wisuku, 2011). 

Selain ditentukan oleh jenis itik yang akan dipelihara, 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam usaha peternakan itik 

adalah bibit ternak, pakan, dan tata laksana pemeliharaan. 

Salah satu faktor tata laksana pemeliharaan yang sangat 

berpengaruh untuk mendapatkan pertumbuhan itik yang 

optimal, maka peternak perlu mempertimbangkan kepadatan 

kandang. Kebutuhan ruang untuk anak itik juga ditentukan 

oleh cara pemeliharaan itik jantan dan betina serta tujuan 

pemeliharaaan itik, apakah akan dibudidayakan sebagai itik 

penghasil telur atau sebagai itik pedaging, hal ini akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan itik yang 
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dipelihara, serta kemampuan produksi nantinya. Untuk itu 

diperlukan suatu kandang yang memenuhi syarat dalam hal 

kepadatan kandang sesuai dengan ukuran kandang yang 

digunakan, menurut Anonymous (2011) kepadatan populasi 

ternak berdasarkan umur itik adalah sebagai berikut: umur itik 

0-1 minggu kepadatan populasinya 20 ekor/m², umur 1-2 

minggu kepadatan populasi 18 ekor/m², umur 2-4 minggu 

kepadatan populasi 15 ekor/m², umur 4-5 minggu kepadatan 

populasi 13 ekor/m²,  umur 6-7 minggu kepadatan populasi 10 

ekor/m²,  umur 7-8 minggu kepadatan populasi 6 ekor/m². 

Kepadatan populasi di dalam kandang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan itik. Di mana keadaan kandang 

yang terlalu sempit dapat mengakibatkan peningkatkan 

akumulasi zat karbon dioksida serta penurunan kadar oksigen 

di dalam kandang yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang 

lambat serta itik rentan terhadap penyakit hingga dapat 

mengakibatkan kematian pada anak itik. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dibahas 

mengenai pengaruh varietas dan kepadatan kandang terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kepadatan kandang terhadap 

performans itik Hibrida dan itik Mojosari periode finisher 

yang meliputi konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan, 

konversi pakan? 
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1.3. Tujuan 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepadatan kandang terhadap performans itik Hibrida dan itik 

Mojosari periode finisher. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pertimbangan bagi perusahaan tentang 

kepadatan kandang pada itik Hibrida dan itik Mojosari terkait 

untuk mencapai performans yang terbaik itik periode finisher. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Itik di Indonesia ada beberapa jenis dan setiap jenis 

itik memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga kepadatan 

kandang pun juga berbeda antara jenis itik yang satu dengan 

yang lain (Anonymous, 2003). Itik Mojosari merupakan salah 

satu itik petelur unggul lokal yang berasal dari kecamatan 

Mojokerto Jawa Timur. Itik ini berproduksi lebih tinggi 

daripada itik Tegal. Itik Mojosari berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai usaha ternak itik komersial, baik pada 

lingkungan tradisional maupun intensif. Bentuk badan itik 

Mojosari relatif lebih kecil dibandingkan dengan itik petelur 

lainnya, tetapi telurnya cukup besar, enak rasanya dan 

digemari konsumen (Anonymous, 2001). 

Itik Super Jumbo (SJ-35) adalah itik hasil perkawinan 

antara itik betina kaki Campbell dengan Pejantan Peking. 

Persilangan ini dilakukan untuk mencari varietas baru yang 

memiliki sifat-sifat unggul dari kedua induknya. Setelah 

diluncurkan ke pasar peternak itik pedaging mulai Juni 2011, 

itik hibrida Super Jumbo SJ-35 semakin menyebar dan 
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diterima pasar. Para pedagang/ bandar itik pedaging juga 

sudah menyambut dengan baik kehadiran itik broiler Super 

Jumbo SJ-35, walau pada awal para pedagang/ bandar itik 

pedaging berpedoman yang kurang realistis bahwa pembelian/ 

penjualan itik harus sudah melalui umur bulu lengkap “pepek” 

lebih dulu, tapi pada tahap selanjutnya harus sudah mulai lebih 

realistis bahwa beli itik itu adalah “beli daging itik” dan bukan 

beli bulu itik (Wisuku, 2011). 

Itik broiler Super Jumbo SJ-35 sudah menyebar mulai 

Palembang, Sekayu, Pekanbaru, Indramayu, Ciamis, 

Tasikmalaya, Purwodadi, Solo, Bantul, Jokja, Kediri, 

Surabaya, Samarinda, Sidrap, Palu, Menado, Bali, dan Timika. 

Rata-rata peternak mengakui akan kemampuan kecepatan 

pertumbuhan itik broiler Super Jumbo SJ-35. Dapat dilihat 

bahwa berat 1,2 kg dalam waktu umur 35 hari dan berat 1,5 kg 

dalam waktu umur 45 hari, konversi pakan 2,0-2,1, lebih 

bagus lagi sifatnya sangat bandel dengan daya hidup 97-98%. 

Salah satu faktor yang kurang diperhatikan oleh 

peternak adalah tata laksana perkandangan. Kepadatan 

kandang harus di perhatikan karena akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan kesehatan itik, sehingga ternak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Anonymous 

(2011) Kepadatan populasi ternak berdasarkan umur itik 

adalah sebagai berikut: umur itik 0-1 minggu kepadatan 

populasinya 20 ekor/m², umur 1-2 minggu kepadatan populasi 

18 ekor/m², umur 2-4 minggu kepadatan populasi 15 ekor/m², 

umur 4-5 minggu kepadatan populasi 13 ekor/m²,  umur 6-7 

minggu kepadatan populasi 10 ekor/m²,  umur 7-8 minggu 

kepadatan populasi 6 ekor/m². 
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Berdasarkan pertimbangan di atas maka dilakukan 

penelitian tentang kepadatan kandang pada itik Mojosari dan 

itik Super Jumbo (SJ-35) agar didapat konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan yang optimal. 

1.6. Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Operasional Penelitian 

1.7 Hipotesis 

Terdapat pengaruh interaksi, kepadatan kandang serta 

jenis itik antara itik Mojosari dan itik Hibrida sj-35 periode 

finisher terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

dan konversi pakan. 


