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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, Ternak itik merupakan salah satu ternak unggas yang 

cukup potensial, terutama produksi telurnya. Ada tiga bangsa unggas yang 

menjadi sumber telur di Indonesia yaitu: ayam, itik dan burung puyuh. 

Sebanyak 16 % kebutuhan telur di Indonesia dihasilkan oleh ternak itik. 

Berdasarkan dari data Dinas Peternakan propinsi Jawa Timur menyebutkan 

bahwa populasi ternak itik pada tahun 2001 sebanyak 2.316.205 ekor dan 

pada tahun 2003 meningkat menjadi 2.333.851 ekor (Ditjennak, 2001 dalam 

Suharno dan Amril, 2005). 

Itik atau dalam istilah bahasa jawa disebut Bebek dimana terus 

menerus didomestikasi oleh manusia hingga itik yang diperlihara sekarang 

yang disebut Anas domesticus (ternak itik). Nenek moyang itik berasal dari 

Amerika Utara merupakan itik liar (Anas moscha) atau Wild mallard. 

Itik Hibrida merupakan itik tipe pedaging hasil persilangan antara Itik 

peking dengan Itik khaki campbell. Jika bobot badan awal itik baik maka 

bobot akhir itik juga baik. Itik peking adalah itik yang berasal dari Cina, 

setelah mengalami perkembangan di Inggris dan Amerika itik peking 

menjadi sangat populer. Itik peking merupakan itik dwiguna dan itik peking 

betina sebagai itik petelur dan itik peking jantan sebagai itik pedaging yang 

sangat baik. Bibit itik ini dapat diperoleh di daerah Sumatera Utara. Itik 
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peking tata laksana pemeliharaannya tidak berbeda dengan pemeliharaan itik 

tiktok baik bentuk kandang, jenis pakan, pemilihan bibit maupun cara 

perawatan yang dilakukan.  

Itik peking relatif tahan terhadap segala cuaca, tidak membutuhkan 

banyak air dalam hidupnya,air hanya dibutuhkan untuk minum. 

Pertumbuhan itik peking sangat cepat dan dalam pemeliharaan 2 bulan 

mampu mencapai bobot badan 3-3,5 kg, satu pejantan itik peking mampu 

mengawini 5-6 ekor itik peking betina (Windhyarti,Sandhy Sakti,Ir, 2000). 

Itik khaki campbell yang dipasarkan di Indonesia berbeda dengan itik 

khaki campbell Inggris. Itik campbell yang dipasarkan di Indonesia 

merupakan hasil silangan dari itik lokal Thailand atau tepatnya hasil 

persilangan antara itik jantan khaki campbell jantan dengan itik itik lokal 

chonburi. Itik campbell sangat cocok dipelihara di ingkungan tropis seperti 

Indonesia karena produksinya sangat baik, berat telur 65-70 gram per butir, 

berat itik betina campbell agar dapat mencapai produksi optimal adalah 1,4 

kg (Supriyadi, 2010).  

Ditinjau dari aspek ekonomi, biaya pakan itik sangat tinggi mencapai 

70 % dari total biaya produksi. Kebiasaan peternak menggunakan pakan 

produksi pabrik atau pakan komersial yang menghabiskan 60-70% biaya 

produksi. Karena biaya pakan yang sangat tinggi inilah, maka diperlukannya 

pengkajian terhadap penggunaan bahan pakan dalam memenuhi kebutuhan 

zat-zat makanan ternak untuk mencapai efisiensi produksi, salah satunya 

dengan cara penggunaan tepung roti,BR 1,dan bekatul halus. Pakan dasar 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan campuran yang terdiri 

atas  konsentrat, tepung roti dan bekatul halus dengan perbandingan 25 : 25 : 

50. Kandungan protein dedak halus 4,32% kandungan energi 570 kkal/kg, 

konsentrat kandungan protein 5,69% kandungan energi 521 kkal/kg, dan 

kandungan protein tepung roti 9%. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimana gambaran hubungan antara bobot badan awal dan 

akhir pada itik hibrida jantan dan betina. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara bobot 

badan awal dan akhir itik hibrida jantan dan betina 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

sebagai bahan pertimbangan seleksi dalam menentukan bobot awal itik 

hibrida jantan dan betina. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pemberian pakan terhadap pemeliharaan itik hibrida dapat 

menggunakan pakan jadi buatan pabrik atau ransum buatan sendiri. Untuk 

pakan starter sebaiknya menggunakan pakan jadi dari pabrik. Hal ini 

dimaksudkan agar anak itik mendapat suplai gizi yang seimbang untuk 

pertumbuhannya sehingga bobot akhir yag diperoleh sangat baik. Itik 

hibrida di beri tepung roti atau makanan ringan yang sudah kadaluarsa dan 

tidak layak konsumsi bisa dijadikan tepung yang bisa di konsumsi sebagai 

pakan itik. Kandungan zat yang terdapat pada tepung roti sangat bermanfaat 

bagi ternak. Bekatul halus juga sangat baik digunakan untuk pakan 

campuran dan dapat meningkatakan konsumsi pakan itik sehingga 

pertambahan bobot badan dapat ditingkatkan terus menerus. 

Pertumbuhan itik hibrida semakin baik dan kualitas daging juga baik 

dan dapat menekan nilai pakan. 

 

1.6 Hipotesis 

Ada hubungan antara bobot badan awal dan akhir pada itik hibrida 

jantan dan betina. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ternak Itik 

 Itik dikenal juga dengan istilah Bebek (dalam bahasa Jawa). Nenek 

moyang itik berasal dari Amerika Utara merupakan itik liar (Anas moscha) 

atau Wild mallard. Itik terus menerus didomestikasi oleh manusia hingga 

itik yang diperlihara sekarang yang disebut Anas domesticus (ternak itik) 

(Anonymous, 2003).  

Itik merupakan ternak yang berasal dari bangsa unggas. Oleh karena 

itu, itik berperan sebagai penghasil telur dan daging. Sebanyak 19,35 % dari 

793.800 ton kebutuhan telur di Indonesia diperoleh dari telur itik. 

Peranannya sebagai penghasil daging masih rendah yaitu hanya 0,94 % dari 

1.450.700 ton kebutuhan daging nasional (Ditjennak, 2001 dalam Suharno 

dan Amril, 2005). Populasi itik pada tahun 2004 berjumlah 35.528.843 ekor 

dengan populasi tertinggi berada di Jawa Timur sebesar 2.388.627 ekor. 

Tahun 2006 di Jawa Timur, produksi telur itik berjumlah 17 ribu ton dan 

daging berjumlah 22 ribu ton (BPS, 2004; Anonymous, 2007). 

Populasi itik di Jawa Timur antara tahun 2005 - 2006 mengalami 

peningkatan dari 2.402.113 ekor ke 2.430.767 ekor (Anonymous, 2007). 

Tingkat produktivitas itik lokal Indonesia baik telur maupun daging masih 

rendah dan masih berpeluang untuk ditingkatkan. 
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Itik jenis bibit unggul yang banyak diternakkan, khususnya di 

Indonesia ialah jenis itik petelur seperti itik Tegal, itik Khaki Campbell, itik 

Alabio, itik Mojosari, itik Bali, itik CV 2000-INA dan itik-itik petelur 

unggul lainnya yang merupakan produk dari BPT (Balai Penelitian Ternak) 

Ciawi, Bogor seperti persilangan itik dengan mentog yang disebut Itik 

Mandalung (Windhyarti, dan Sandhy, 2000). 

Di dunia, peternakan itik terpusat di negara-negara Amerika utara, 

Amerika Selatan, Asia, Filipina, Malaysia, Inggris, Perancis (negara yang 

mempunyai musim tropis dan subtropis). Sedangkan di Indonesia ternak itik 

terpusatkan di daerah pulau Jawa (Tegal, Brebes dan Mojosari), Kalimantan 

(Kecamatan Alabio, Kabupaten Amuntai) dan Bali serta Lombok 

(Anonymous, 2003).  

Marhiyanto (2004) menambahkan bahwa di Indonesia sendiri 

bangsa itik yang dapat dijumpai adalah itik Mojosari, Alabio, Tegal, 

Cirebon, Magelang, Bali, Damiaking, Bali, Pegalan dan sebagainya. 

Penggolongan itik umumnya berdasarkan atas tempat itik itu 

dikembangbiakkan. 

 

2.2. Itik Hibrida 

             Jenis itik di dunia ini ada ribuan jenis itik. Perbedaan jenis itik itu 

disebabkan oleh letak dan kondisi geografis. Di Indonesia, penamaan jenis 

itik mengikuti nama daerah tempat itik tersebut dikembangbiakkan. 
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            Menurut Marhiyanto, 2004 menjelaskan bahwa Itik Jawa disebut 

juga itik lokal Indonesia atau itik asli Indonesia. Itik ini dianggap sebagai 

unggas petelur. Itik Jawa juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

sesuai dengan daerah tempat penyebarannya dan salah satunya adalah itik 

Mojosari yang banyak terdapat di daerah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. 

Itik ini banyak dijumpai di daerah Jombang, Ngawi, Nganjuk, Madiun, 

Trenggalek, Ponorogo hingga ke arah timur sampai Banyuwangi dan ke arah 

utara sampai Gresik, Lamongan dan Tuban. 

           Itik khaki campbell adalah jenis itik petelur yang ditemukan oleh Ny. 

Adelle Chambell. Itik ini merupakan hasil persilangan antara itik jawa betina 

dan itik jantan rouen dari Perancis. Itik ini dalam satu tahun mampu 

menghasilkan telur sebanyak 330 butir. Ukuran telur relatif kecil, warna 

kerabang putih, dan telur ini banyak disukai masyarakat Eropa. Masyarakat 

Indonesia lebih menyukai telur itik yang berwarna hijau kebiru-biruan 

(Supriyadi, 2010).   

Itik khaki campbell yang dipasarkan di Indonesia berbeda dengan 

itik khaki campbell Inggris. Itik campbell yang dipasarkan di Indonesia 

merupakan hasil silangan dari itik lokal Thailand atau tepatnya hasil 

persilangan antara itik jantan khaki campbell jantan dengan itik itik lokal 

chonburi. Itik campbell sangat cocok dipelihara di ingkungan tropis seperti 

Indonesia karena produksinya sangat baik, berat telur 65-70 gram per butir, 

berat itik betina campbell agar dapat mencapai produksi optimal adalah 1,4 

kg (Supriyadi,2010).  
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     Itik hibrida persilangan antara itik alabio dengan itik lokal berguna 

untuk meningkatkan  produksi. Pertumbuhan itik hibrida sangat cepat 

produksi dagingnya juga sangat baik. Berat itik hibrida ini pada usia 45-50 

hari hari bisa mencapai 1,3 kilogram bahkan lebih dari itu (Marhiyanto, 

2004).  

          Itik peking adalah itik yang berasal dari Cina, setelah mengalami 

perkembangan di Inggris dan Amerika itik peking menjadi sangat populer. 

Itik peking merupakan itik dwiguna dimana itik peking betina sebagai itik 

petelur dan itik peking jantan sebagai itik pedaging yang sangat baik. Bibit 

itik ini dapat diperoleh di daerah Sumatera Utara. Itik peking tata laksana 

pemeliharaannya tidak berbeda dengan pemeliharaan itik tiktok baik bentuk 

kandang, jenis pakan, pemilihan bibit maupun cara perawatan yang 

dilakukan (Windhyarti, dan Sandhy, 2000).  

          Itik hibrida atau itik pedaging pertumbuhannya sangat cepat,pakan 

yang dibutuhkan telalu banyak, pakan yang di konsumsi berguna untuk 

tubuh dan dapat meningkatkan bobot badan, panen pada itik hibrida 

dilakukan pada usia muda. Itik pedaging harus memiliki tulang dada yang 

lebar dan panjang serta harus memiliki paha yang besar karena daging 

terletak pada bagian tersebut. Itik hibrida yang baik dipengaruhi dari jenis 

itik, pakan yang di konsumsi, serta manajemen perkandangan yang baik. 

Faktor tersebut sangat berpengaruh penting agar itik hibrida yang dihasilkan 

memiliki bobot badan yang baik pada saat panen (Syukur, 2007). 
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         Itik hibrida adalah itik yang  berasal dari persilangan itik peking 

jantan dan itik campbell betina. Itik ini memounyai ciri-ciri tubuh agak 

besar, dada melebar, warna bulu ada yang putih, dan ada warna bulu 

kemerahan variasi coklat kehitaman. Berat badan dewasa rata-rata 1,5-1,7 

kg. Produksi telur rata-rata 250-300 butir/tahun. Berat telur rata-rata 65 

gram. Warna kerabang telur putih dan ada juga yang biru kehijauan. Itik 

Hibrida yang digunakan sbagai itik potong biasanya dipanen pada usia 45-

60 hari. Itik Hibrida potong mempunyai 2 fase yaitu umur 1-14 hari fase 

starter, dan usia 14-45 hari fase finisher dan itik hibrida siap di potong. Pada 

peternakan milik bapak Tito itik hibrida yang dipelihara adalah itik hasil 

silangan antara pejantan itik peking dengan betina itik campbell. Itik Hibrida 

yang tipe petelur pertama kali pada umur 28 minggu atau 7 bulan, memiliki 

masa produksi lebih lama, bisa sampai 3 periode masa produktif. Setelah 

umur 7 bulan produksinya mulai stabil dan banyak. Dengan perawatan yang 

baik produksi/hari dapat mencapai rata-rata 70 – 80 % dari seluruh populasi. 

Anonymous (2000) 

 

2.3.  Pemeliharaan Itik 

    Itik merupakan ternak unggas yang sebagian besar hidupnya berada 

di air. Unggas air merupakan unggas yang tahan terhadap perubahan kondisi 

suhu, lingkungan dan sangat berperan sebagai sumber protein di negara-

negara berkembang. Pemilihan bibit DOD yang tepat merupakan salah satu 

kunci keberhasilan ternak itik hibrida. Namun demikian, produksi DOD itik 
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hibrida masih sangat terbatas. DOD itik ratu atau itik hibrida lebih lincah 

dari DOD itik jenis lain. Bibit DOD yang baik memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut tubuh tegap, mata tampak jernih, kaki kokoh, fisik tidak cacat, bulu 

cerah, dan nafsu makan tinggi. Kematian DOD tinggi pada usia 7 hari atau 1 

minggu. (Ratno, dan Sitanggang. 2005).  

          Kecukupan kebutuhan pakan merupakan salah satu biaya produksi 

yang tinggi. Biaya produksi untuk menyediakan pakan hingga 70 % dari 

keseluruhan biaya produksi. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif untuk 

dapat meminimalkan pembelian pakan. Pemberian pakan yang teratur 

mutlak dilakukan. Namun bila dilihat dari sisi kualitas produksi masih lebih 

baik peternakan itik secara intensif dibandingkan dengan itik yang 

digembalakan. Scott and Dean (1991) menjelaskan bahwa kebutuhan pakan 

dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah sejumlah pakan digunakan 

oleh ternak untuk pemeliharaan fungsi tubuh dan untuk aktivitas dan yang 

kedua, itik petelur membutuhkan energi untuk produksi telur. Itik umur 24 

minggu ke atas menggunakan 75 % energi untuk pemeliharaan fungsi tubuh 

dan aktivitas serta 25 % untuk produksi telur. Sementara, kebutuhan gizi 

untuk itik pedaging dibawah ini yang dikutip dari rekomendasi NRC (1994)  

pada Tabel 1. 
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Tabel 1 . Kebutuhan zat makanan itik Pedaging pada berbagai umur* 

Gizi 

Stater 

(0-2 minggu) 

Grower 

(2-7 minggu) Bibit 

Protein kasar(%) 22 16 15 

Energi (kkal 

EM/kg) 2900 3000 2900 

Metionin (%) 0.4 0.3 0.27 

Lisin (%) 0.9 0.65 0.6 

Ca (%) 0.65 0.6 2.75 

P tersedia (%) 0.4 0.3 - 
Sumber : *NRC, 1994 

  

          Sebenarnya banyak bahan pakan alternatif yang dapat digunakan 

dalam pakan itik. Namun, dalam mencari bahan yang akan dipakai 

hendaknya kita berpegang pada kadar protein yang diperlukan itik.  

          Itik juga memerlukan air minum. Kebutuhan air sebagian besar 

diperoleh dari air minum. Air dalam pakan tidak dapat diandalkan karena 

jumlahnya yang sedikit sedangkan air dari metabolisme tubuh juga 

mengandung air dalam jumlah yang sedikit pula. Oleh karena itu, itik dalam 

masa produksi telur memerlukan air minum 100 - 200 ml/ekor/hari.  

          Bekatul mengandung pecahan-pecahan menir halus dengan 

kandungan protein 12 %, lemak kasar 13 % dan serat kasar 3 % (Sutawi, 

2007). 

        Bekatul diperoleh dari hasil sisa ikutan pabrik pengolahan beras 

khususnya bagian asah/slep/polish. Lebih sedikit mengandung selaput perak 

dan kulit serta lebih sedikit mengandung vitamin B1, tetapi banyak 

bercampur dengan pecahan-pecahan kecil lembaga beras (menir) 

(Anonymous, 2003). 
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        Menurut Suharno dan Amril (2005) bekatul dapat digunakan antara 5 

–10 % untuk anak itik, itik dara 5 - 15 %. Kandungan bekatul dapat dilihat 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bekatul 

Kandungan 1 2 3 

Protein Kasar (%) 14 14 14,5 

Serat Kasar (%) 6 12 - 

Lemak Kasar (%) 12,4 18 48,7 

Abu (%) 9 - 7,0 

Karbohidrat (%) - 36 - 

Energi (kkal/kg) 3357 - - 
Keterangan  :  1. Hartadi dkk. (1986) 

  2. Chuzaemi (1997) 

  3. Anonymous (2006) 

   

          Bekatul hanya dapat diperoleh pada saat musim panen padi. Kendala 

yang dihadapi peternak adalah tingkat kontinuitasnya rendah, bersaing 

dengan unggas lain seperti ayam sehingga membuat harga bekatul mahal 

dan penyimpanan dalam waktu yang lama menyebabkan bekatul menurun 

kualitasnya. 

  Pakan yang dikonsumsi ternak sebagian dicerna dan diserap tubuh, 

sebagian yang tidak tercerna diekskresikan dalam bentuk feses. Zat-zat 

pakan yang diserap tubuh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok, pertumbuhan dan produksi telur (Scott and Dean, 1991). Jumlah 

konsumsi pakan itik lokoal Mojosari tertera pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Konsumsi pakan Itik lokal(Mojosari) 
   

UMUR ∑ PAKAN 

(minggu) ( gr/ekor/hari) 

1 22 

2 55 

3 77 

4 99 

5 113 

6 126 

7 140 

Sumber: Zakaria, A. (2003) 

 

  Kepadatan kandang pada pemeliharan itik hibrida juga sangat perlu 

diperhatikan agar itik tidak mengalami stres. Kepadatan kandang perlu 

diperhatikan agar kematian pada itik dapat ditekan. 

 

2.4. Bobot  badan 

  Menurut Marhiyanto B (2004) bahwa konsumsi ransum erat 

kaitannya dengan pertumbuhan. Selain itu menyatakan bahwa secara tidak 

langsung pertumbuhan merupakan peningkatan air, protein dan mineral serta 

terdapat hubungan yang erat antara kecepatan tumbuh dengan jumlah 

ransum yang dikonsumsi pada periode tertentu. Jumlah bobot badan Itik 

lokal Mojosari jantan tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Bobot badan Itik jantan lokal  (Mojosari) 
    

UMUR BOBOT BADAN 

(minggu) (gram) 

1 40 

2 118 

3 330 

4 578 

5 909 

6 1167 

7 1377 
Sumber: Zakaria, A. (2003) 
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Pada saat pertumbuhan berjalan dengan cepat, ternak sangat sensitif 

terhadap tingkat gizi pada ransum dan apabila lebih banyak ransum yang 

dikonsumsi maka lebih cepat pertambahan bobot badan ternak tersebut 

(Syukur, 2007). 
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                                        BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di peternakan rakyat di Desa Junrejo, 

Kota Batu selama satu bulan. Dimulai pada bulan Juli sampai bulan Agustus 

2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Itik  

Itik Hibrida yang digunakan dalam penelitian ini itik hibrida jantan dan 

betina berumur 3 minggu masing-masing berjumlah 30 ekor. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan percobaan menggunakan itik hibrida 

jantan dan betina yang diberi identitas individu. Dalam hal ini peneliti 

bermaksud mencari hubungan antara jenis kelamin itik hibrida (jantan dan 

betina) dengan peningkatan bobot badan itik. Untuk mencari hubungan 

tersebut, maka peneliti membandingkan antara bobot awal dan bobot akhir 

itik hibrida jantan dan betina pada usia 3 minggu sampai 7 minggu. 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Persiapan. 

 Menyiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam 

penelitian yang meliputi : 

a. Bahan :-Tepung roti 

             -Bekatul halus . 

             -Konsentrat 

                                         - Itik hibrida jantan dan betina masing-masing 30 ekor. 

b. Alat : - wadah pakan 

  - Tempat minum  

 Menata wadah pakan dan minum pada setiap kandang. 

 Memasukan itik pada  kandang unit percobaan yang sudah disiapkan. 

 Mengadaptasikan itik dengan lingkungan baru selama 6 hari agar tidak 

mengalami stress. 

 Menyusun formulasi ransum yang akan digunakan selama penelitian. 

 Pemberian pakan setiap hari sesuai dengan formulasi ransum tiap hari. 

 Melakukan  penimbangan setiap minggunya. 

 Pencatatan masing-masing data yang diambil setiap hari. 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

a. Bobot badan awal itik hibrida jantan 

Penimbangan bobot badan itik hibrida jantan pada awal pemeliharaan usia 

3 minggu. 

b. Bobot akhir itik hibrida jantan 

Penimbangan bobot badan akhir itik hibrida jantan pada usia 7 minggu 

atau pada saat panen. 

c. Bobot badan awal itik hibrida betina 

Penimbangan bobot badan itik hibrida betina pada awal pemeliharaan usia 

3 minggu. 

d. Bobot akhir itik hibrida betina 

Penimbangan bobot badan akhir itik hibrida betina pada usia 7 minggu 

atau pada saat panen. 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi 

regresi sederhana mencari hubungan dengan cara membandingkan bobot 

badan awal dan bobot badan akhir itik hibrida jantan pada usia 3 minggu 

sampai 7 minggu. 
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3.7 Batasan Istilah 

a. Konsumsi pakan :  Konsumsi pakan adalah sejumlah pakan (gr) yang 

dikonsumsi oleh seekor itik. 

b. Bobot badan awal :  Bobot badan saat itik usia 3 minggu. 

c. Bobot badan akhir :  Bobot badan saat itik usia 7 minggu atau panen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hubungan Antara Bobot Badan Awal dan Bobot Akhir Itik Hibrida   

Jantan 

Dari kedua pengamatan di atas, dapat diketahui bahwa dari 

perhitungan linier sederhana di dapatkan hubungan bobot badan awal dan 

bobot akhir itik hibrida jantan yaitu y = 966,25+1,02x yang dapat di artikan 

bahwa  bobot itik hibrida jantan akan di ikuti kenaikkan bobot sebesar 1,02 

gram bobot terendahnya 966,25 gram. 

Setelah diketahui bentuk hubungan bobot badan awal dan akhir itik 

hibrida jantan maka dapat dilanjutkan dengan menguji dapat atau tidak 

bentuk hubungan y = 966,25+1,02x di gunakan sebagai, dari hasil sidik 

regresi pada lampiran 1 di peroleh hasil yang beda nyatadengan nilai F 

hitung sebesar 4,46 dan  dibandingkan dengan F tabel signifikasi 0,05% 

sebesar 4,20 dan signiikasi 0,01% sebesar 7,64 sehingga diketahui bahwa F 

hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi yang telah di 

dapatkan yaitu y = 966,25+1,02x dapat digunakan sebagai penduga untuk 

memprediksi hubungan obot awal dan akhir itik hibrida jantan (Kwanchai A. 

Gomez dan arturo A. Gomez, 1995). 

Berdasarkan hasil koefisien korelasi (r) pada lampiran 1 dapat 

diketahui nilai korelasi sebesar 0,37 sehingga diketahui bahwa terdapat 
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hubungan yang positif antara variabel bobot badan awal dan bobot akhir itik 

hibrida jantan. 

Koefisien determinasi adalah hasil kuadrat dari korelasi yang 

ditunjukkan untuk mengetahui nilai pengaruh antara bobot badan awal dan 

akhir itk hibrida jantan shingga setelah diketahui koefisien korelasi sebesar 

0,37 dan selanjutnya dikuadratkan maka koefisien determinasi sebesar 

13,70%, sehingga dapat diartikan  bahwa hubungan bobot badan awal dan 

bobot badan akhir sebesar 13,70% sedangkan sisanya 76,30% dipengaruhi 

faktor lain.  

Tabel 5 Hasil penelitian 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Regresi 

 

Galat 

1 

 

28 

166464 

 

1042752,7 

166464 

 

37241,16 

4,46 4,20 7,64 

Total 29 1209216,7     

 

4.2. Hubungan Antara Bobot Badan Awal dan Bobot Badan Akhir  Itik 

Hibrida Betina 

Dari hasil kedua penelitian diatas, bahwa dari perhitungan linier 

sederhana di dapatkan hubungan bobot badan awal dan bobot akhir itik 

hibrida betina yaitu y = 1054,6+0,65x yang dapat di artikan bahwa  bobot 

itik hibrida betina akan di ikuti kenaikkan bobot sebesar 0,65 gram bobot 

terendahnya 1054,6 gram. 

Setelah diketahui bentuk hubungan bobot badan awal dan akhir itik 

hibrida betina maka dapat dilanjutkan dengan menguji dapat atau tidak 
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bentuk hubungan y = 1054,6+0,65x di gunakan sebagai, dari hasil sidik 

regresi pada lampiran 1 di peroleh hasil yang tidak beda nyata dengan nilai F 

hitung sebesar 0,97 dan  dibandingkan dengan F tabel signifikasi 0,05% 

sebesar 4,20 dan signifikasi 0,01% sebesar 7,64 sehingga diketahui bahwa F 

hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi yang telah di 

dapatkan yaitu y = 1054,6+0,65x tidak dapat digunakan sebagai penduga 

untuk memprediksi hubungan bobot awal dan akhir itik hibrida betina . 

(Kwanchai A. Gomez dan arturo A. Gomez, 1995). 

Berdasarkan hasil koefisien korelasi (r) pada lampiran 1 dapat 

diketahui nilai korelasi sebesar 0,18 sehingga diketahui bahwa tiak terdapat 

hubungan yang positif antara variabel bobot badan awal dan bobot akhir itik 

hibrida betina. 

Koefisien determinasi adalah hasil kuadrat dari korelasi yang 

ditunjukkan untuk mengetahui nilai pengaruh antara bobot badan awal dan 

akhir itk hibrida betina shingga setelah diketahui koefisien korelasi sebesar 

0,18 dan selanjutnya dikuadratkan maka koefisien determinasi sebesar 

3,30%, sehingga dapat diartikan  bahwa hubungan bobot badan awal dan 

bobot badan akhir sebesar 3,30% sedangkan sisanya 96,70% dipengaruhi 

faktor lain.  
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Tabel 6. Hasil penelitian 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Regresi 

 

Galat 

1 

 

28 

43049,5 

 

1238820,5 

43049,5 

 

44243,5 

0,97 4,20 7,64 

Total 29 1281870     

 

4.3. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Peningkatan Bobot Badan 

dan Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Konversi Pakan  

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa ternyata tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan konsumsi pakan pada itik hibrida, 

tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan peningkatan bobot badan 

pada itik hibrida, dan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan 

konversi pakan pada itik hibrida. Temuan ini sangat menarik karena selama 

ini banyak literatur dan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan fakta 

adanya perbedaan konsumsi dan konversi pakan antara itik betina dan 

jantan. 

Sesuai dengan pendapat bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi 

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, dimana dengan konsumsi 

pakan yang rendah akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

rendah, dan konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi pula. 

Menurut hasil penelitian Windhyarti (2003), pertumbuhan itik lokal 

jantan asal Tasikmalaya dan Garut cenderung lebih besar dibandingkan 

dengan itik betina. Konsumsi pakan itik jantan lebih tinggi dari betina, tetapi 
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konversi pakan itik jantan lebih baik daripada itik betina. Sedangkan 

menurut Wahyu (2004) bobot badan itik lokal jantan asal Bali berbeda 

dengan betina, umumnya jantan mencapai berat 1,8 – 2 kg, sedangkan betina 

hanya 1,6 – 1,8 kg.  

Hal ini juga sama pada jenis itik hibrida tertentu misalnya Itik Peking 

Jantann disilangakan dengan Itik betina lokal seperti Itik Campbell dan Itik  

Alabio, dimana umumnya jantan mencapai berat 1,8 – 2 kg, sedangkan 

betina hanya 1,6 – 1,8 kg.  

Dengan demikian jenis itik hibrida yang diamati dalam penelitian ini 

terbukti jenis kelaminnya tidak memiliki pengaruh terhadap konsumsi 

pakan, peningkatan bobot badan, dan konversi pakan. Baik itik betina 

maupun itik jantan memiliki ukuran yang hamipr sama. Oleh sebab itu 

peternak dapat membudidayakan itik hibrida ini untuk dijual dagingnya 

tanpa perlu membedakan perlakuan betina dengan jantan, baik pada saat 

membeli DOD, saat pemeliharaan, pemberian takaran konsumsi pakan, 

maupun pada saat panen dan penjualan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat beberapa 

kesimpulan, antara lain:  

1. Berdasarkan hasil penelitian nilai korelasi sebesar 0,37 sehingga 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel 

bobot badan awal dan bobot akhir itik hibrida jantan.  

2. Berdasarkan hasil koefisien penelitian diketahui nilai korelasi 

sebesar 0,18 sehingga diketahui bahwa tidak terdapat hubungan 

yang positif antara variabel bobot badan awal dan bobot akhir itik 

hibrida betina. 

 

5.2. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil 

penelitian ini adalah bobot badan awal berpengaruh terhadap bobot badan 

akhir. Pemilihan bibit yang berkualitas pada itik hibrida sangat perlu karena 

bibit yang baik akan menghsilkan bobot badan yang baik pula. 
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Lampiran 1.  Bobot badan awal dan bobot badan akhir itik hibrida jantan dan 

analisa korelasi regresi sederhana 

No 

bobot badan awal 

(X) 

bobot badan akhir 

(Y) X² Y² XY 

1 420 1410 176400 1988100 592200 

2 530 1310 280900 1716100 694300 

3 330 1290 108900 1664100 425700 

4 330 1240 108900 1537600 409200 

5 520 1680 270400 2822400 873600 

6 300 1060 90000 1123600 318000 

7 320 1230 102400 1512900 393600 

8 390 1580 152100 2496400 616200 

9 510 1140 260100 1299600 581400 

10 510 1680 260100 2822400 856800 

11 390 1210 152100 1464100 471900 

12 350 1230 122500 1512900 430500 

13 300 1210 90000 1464100 363000 

14 320 1540 102400 2371600 492800 

15 450 1710 202500 2924100 769500 

16 450 1390 202500 1932100 625500 

17 520 1530 270400 2340900 795600 

18 490 1360 240100 1849600 666400 

19 390 1380 152100 1904400 538200 

20 430 1380 184900 1904400 593400 

21 350 1330 122500 1768900 465500 

22 350 1500 122500 2250000 525000 

23 410 1610 168100 2592100 660100 

24 350 1760 122500 3097600 616000 

25 510 1530 260100 2340900 780300 

26 380 1110 144400 1232100 421800 

27 350 910 122500 828100 318500 

28 350 1380 122500 1904400 483000 

29 360 1330 129600 1768900 478800 

30 460 1330 211600 1768900 611800 

∑ 12120 41350 5056000 58203300 16868600 
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Analisa Regresi Pertambahan Bobot Badan Itik Jantan 

y  = a + bx 

a = Y - b X  

b = 
 
  

 22 )(

YX - XY)( N
 

XXiN
 

 = 
146894400505600030

41350 x 12120 - 168686000 x 30
 

x
 

 =
146894400151680000

501162000 - 506058000
 


 

 = 
4785600

4896000
  

 = 1,02 

a = 
30

12120 x 1,02 - 41350
  

 = 966,25 

y  = 966,25 + 1,02x 

 

Xi = 12120   Yi = 41350 

Xi 2 
= 5056000  Yi 2 

= 58203300  YiXi  
= 16868600 

)Xi (
2 

= 146894400  )Yi( 
2 

= 1709822500 

 

 

 

 

JKTotal  =  


2
t

1i

2 )(
1

 Yi
n

Yi  

= 58203300 - 
30

1709822500
 

 = 58203300 – 56994083,3 

 = 1209216,7 

JKRegresi = b (   Y)/nX( -XY ) 

 = 1,02 (16868600 - 
30

41350 x 12120
) 

 = 1,02 (16868600 - 
30

501162000
) 

 = 1,02 (16868600 - 16705400) 

 = 1,02 (163200) 

 = 166464 
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JKGalat = JKTotal -  JKRegresi 

 = 1209216,7 – 166464 

 = 1042752,7 

 

KTRegresi = JKRegresi / 1 

 = 166464 

 

KTGalat = JKGalat / dbGalat 

 = 
28

1042752,7
 

 = 37241,16 

 

 

FHitung = KTRegresi / KTGalat 

 = 
16,37241

166464
 

 = 4,46 

 

 

 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Regresi 

 

Galat 

1 

 

28 

166464 

 

1042752,7 

166464 

 

37241,16 

4,46 4,20 7,64 

Total 29 1209216,7     

 

F Hitung lebih besar dari F Tabel 

Analisa Korelasi 

R  = JKRegresi  / JKTotal 

 = 
7,1209216

166464
 

 = 0,137 

r = R  

 = 137,0  

 = 0,37 
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Lampiran 2. Bobot badan awal dan bobot badan akhir itik hibrida betina dan 

analisa korelasi regresi sederhana 

no  

bobot badan awal 

(X) 

bobot badan akhir 

(Y) X² Y² XY 

1 350 1450 122500 2102500 507500 

2 330 1500 108900 2250000 495000 

3 460 1350 211600 1822500 621000 

4 410 1210 168100 1464100 496100 

5 490 1530 240100 2340900 749700 

6 500 1580 250000 2496400 790000 

7 430 1510 184900 2280100 649300 

8 440 1560 193600 2433600 686400 

9 420 1020 176400 1040400 428400 

10 390 1160 152100 1345600 452400 

11 480 1600 230400 2560000 768000 

12 460 1280 211600 1638400 588800 

13 490 1360 240100 1849600 666400 

14 450 1200 202500 1440000 540000 

15 500 1350 250000 1822500 675000 

16 490 1260 240100 1587600 617400 

17 470 1130 220900 1276900 531100 

18 490 1160 240100 1345600 568400 

19 450 1210 202500 1464100 544500 

20 300 1390 90000 1932100 417000 

21 390 1420 152100 2016400 553800 

22 510 1410 260100 1988100 719100 

23 410 1680 168100 2822400 688800 

24 410 1530 168100 2340900 627300 

25 410 1150 168100 1322500 471500 

26 500 1510 250000 2280100 755000 

27 310 1060 96100 1123600 328600 

28 410 760 168100 577600 311600 

29 470 1230 220900 1512900 578100 

30 510 1610 260100 2592100 821100 

∑ 13130 40170 5848100 55069500 17647300 

 

 

 

 



30 
 

Analisa Regresi Pertambahan Bobot Badan Itik Betina 

y  = a + bx 

a = Y - b X  

b = 
 
  

 22 )(

YX - XY)( N
 

XXiN
 

 = 
172396900584810030

40170 x 13130 - 17647300 x 30
 

x
 

 =
172396900175443000

527432100 - 52941900
 


 

 = 
3046100

1986900
  

 = 0,65 

a = 
30

13130 x 0,65 - 40170
  

 = 1054,6 

y  = 1054,6 + 0,65x 

 

Xi = 13130   Yi = 40170 

Xi 2 
= 5848100  Yi 2 

= 55069500  YiXi  
= 17647300 

)Xi (
2 

= 172396900  )Yi( 
2 

= 1613628900 

 

 

 

 

JKTotal  =  


2
t

1i

2 )(
1

 Yi
n

Yi  

= 55069500 - 
30

1613628900
 

 = 55069500 – 53787630 

 = 1281870 

JKRegresi = b (   Y)/nX( -XY ) 

 = 0,65 (17647300 - 
30

40170 x 13130
) 

 = 0,65 (17647300 - 
30

527432100
) 

 = 0,65 (17647300 - 17581070) 

 = 0,65 (66230) 

 = 43049,5 
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JKGalat = JKTotal -  JKRegresi 

 = 1281870 – 43049,5 

 = 1238820,5 

 

KTRegresi = JKRegresi / 1 

 = 43049,5 

 

KTGalat = JKGalat / dbGalat 

 = 
28

1238820,5
 

 = 44243,5 

 

 

FHitung = KTRegresi / KTGalat 

 = 
5,44243

43049,5
 

 = 0,97 

 

 

 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Regresi 

 

Galat 

1 

 

28 

43049,5 

 

1238820,5 

43049,5 

 

44243,5 

0,97 4,20 7,64 

Total 29 1281870     

 

F Hitung lebih kecil dari F Tabel 

 

Analisa Korelasi 

R  = JKRegresi  / JKTotal 

 = 
1281870

43049,5
 

 = 0,033 

r = R  

 = 033,0  

 = 0,18 
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Lampiran 3. Dokumentasi 

Penimbangan bobot badan 

 
 

 

 
 

 

 

 



33 
 

Kandang itik hibrida 

Kandang Itik betina 

 

Kandang Itik jantan 
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Kandang Itik Hibrida Betina 
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Kandang Itik Hibrida Jantan 

 

 

 

 

 


