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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 1% dengan jumlah 

penduduk Indonesia saat ini yang berjumlah 250 juta jiwa 

maka kebutuhan pangan di Indonesia juga semakin meningkat. 

Kebutuhan pangan di Indonesia yang meningkat tidak diiringi 

dengan ketersediaan pangan yang kurang tercukupi sering kali 

pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri 

sehingga bahan pangan yang sampai di Indonesia harganya 

meningkat. Meningkatnya harga pangan menyebabkan 

berkurangnya daya beli masyarakat sehingga kebutuhan nutrisi 

kurang tercukupi salah satunya yakni kebutuhan konsumsi 

protein. Piliang (2000) menyatakan konsumsi protein 

masyarakat Indonesia sebesar 8,13 gr/hari masih jauh dari 

harapan, padahal untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat konsumsi protein hewani yang ideal 26 

g/kapita/hari. 

Ternak itik merupakan salah satu komoditi unggas yang 

mempunyai peran cukup penting sebagai penghasil telur  dan 

daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani yang 

murah dan mudah didapat di Indonesia. Itik umumnya 

dipelihara sebagai penghasil telur namun ada pula yang 

dipelihara sebagai penghasil daging,peternakan itik di 

Indonesia didominasi oleh peternak dengan sistem 

pemeliharaan yang masih tradisional dimana itik 

digembalakan di sawah atau di tempat-tempat yang banyak 

airnya, namun dengan adanya kemajuan teknologi 

memudahkan penyampaian informasi baru para peternak 
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mulai mengarah pada pemeliharaan secara intensif yang 

sepenuhnya dipelihara di dalam kandang. 

Produksi itik petelur cukup tinggi mencapai 200-300 

butir pertahun, sedangkan itik pedaging mampu mancapai 

bobot 1,5 kg dalam waktu kurang dari dua bulan. Piliang 

(2000) menyatakan, protein daging itik adalah 23,5 gram, 

sedangkan protein daging ayam  adalah 18,2 gram.Harga telur 

dan daging itik lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging 

dan telur ayam, konsumsi telur dan daging itik di Indonesia 

sangat tinggi, banyaknya warung makanan dari produk itik 

sehingga peluang bisnis peternakan itik sangat menjanjikan.  

Pakan merupakan faktor penentu dalamkeberhasilan 

usahan peternakan itik pedaging, selain bibit dan manajemen 

pemeliharaan. Biaya pakan menghabiskan 60-70% dari biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam usahan peternakan itik 

pedaging. Harga pakan yang meningkat membuat para 

peternak harus berpikir bagaimana cara menyusun pakan yang 

berkualitas dengan biaya seminimal mungkin tanpa 

mengurangi nilai nutrisi yang dibutuhkanternak. 

Salah satu bahan pakan yang harganya mahal adalah 

jagung, dimana bahan tersebut merupakan bahan utama dalam 

pemeliharaan ternak itik, di lainpihak jagung juga dipakai 

sebagai bahan pangan manusia sehingga 

mengakibatkanadanya kompetisi antara manusia dan ternak. 

Produksi jagung dalam negeritidak dapat memenuhi 

kebutuhan nasional karena keberadaan jagung dalam negeri 

masihtergantung musim, akibatnya pemenuhan kebutuhan 

jagung dalam negeri juga mengandalkan jagung impor, 

keadaan inilah yang mempengaruhi mahalnya harga 

jagungdalam negeri terutama bila dipergunakan untuk pakan 

ternak. 
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Salah satu bahan pakan alternatif untuk dijadikan pakan 

itik pedaging adalah limbah roti,industri produk makanan 

dapat menghasilkan produk samping yang masih dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak, salah satunya yaitu 

produk samping dari industri pembuatan roti berupa limbah 

roti afkir atau yang sering disebut roti kadaluarsa.Pemanfaatan 

limbah roti memiliki keunggulan selain harganya murah dan 

ketersediaanya tidak bersaing dengan manusia, limbah roti 

memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik danproduksi 

limbah roti sangat melimpah sehingga memiliki potensi yang 

tinggi untuk dimanfaatkan. 

Limbah roti adalah produk samping yang dihasilkan dari 

industri olahan makanan, limbah roti didapat dari roti-roti 

kadaluarsa yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia dan 

ditarik dari pasaran. Bahan  dasar  roti  adalah  90%  tepung  

terigu  dan  bahan  lain  seperti  telur,  susu sehingga 

kandungan  proteinnya  cukup  tinggi,  selain  itu  roti juga  

mengandung beta karotin, thiamin (vitamin B1), riboflavin 

(vitamin B2), niasin serta mineral zat besi dan kalsium 

(Astawan,2007). 

Limbah roti mempunyai potensi sebagai pakan sumber 

energi yang baik bagi ternak, dengan kandungan gross energy 

sebesar 4217 kkal/kg, maka didapat energy metabolish sebesar 

2952 kkal/kg (Widjiastuti dan Sujana, 2009). Berdasarkan 

hasil penelitian Salamun (2009) penggunaan tepung roti afkir 

sebagai pengganti jagung sampai taraf 30% dari total 

penggunaan jagung dalam pakan tidak mempengaruhi 

performans ayam pedaging, sedangkan hasil penelitian 

Widjiastuti dan Sujana (2009) Pemanfaatan  tepung  limbah  

roti  sampai  30%  dalam  pakan  masih  dapat  direspons  

dengan baik  oleh  ayam  pedaging  terhadap  pencapaian  
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efisiensi  pakan  dan income  over  feed  and  chick  cost  

secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efek penggunaantepung limbah roti sebagai 

pengganti jagung terhadap penampilan produksi itik pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana efek 

penggunaan tepung limbah roti tawar sebagai pengganti 

jagung terhadap penampilan produksi yang meliputi konsumsi 

pakan, konversi pakan,pertambahan bobot badandanIncome 

Over Feed Cost (IOFC) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level optimal 

penggunaan tepung limbah roti tawar sebagai pengganti 

jagung terhadap penampilan produksi itik pedaging hibrida 

pedaging yang meliputi meliputi konsumsi pakan, konversi 

pakan,pertambahan bobot badandanIncome Over Feed 

Cost(IOFC). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

ilmiah mengenai pengaruh dan level optimal penggunaan 

tepung limbah roti dalam pakan terhadap penampilan produksi 

itik pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pemeliharaan itik pedaging memerlukan modal lebih 

besar dibandingkan dengan beternak ayam pedaging, 
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pertumbuhan itik pedaging yang lambat serta konsumsi pakan 

itik pedaging yang sangat tinggi dibandingkan dengan ayam 

pedaging. Pertambahan bobot badan itik pedaging mampu 

mencapai 1,5 kg dalam waktu kurang dari dua bulan dan harga 

daging itik yang lebih mahal dari daging ayam pedaging. 

Limbah roti adalah produk samping yang dihasilkan 

dari industri olahan makanan, limbah roti didapat dari roti-roti 

kadaluarsa yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia dan 

ditarik dari pasaran. Bahan  dasar  roti  adalah  90%  tepung  

terigu  dan  bahan  lain  seperti  telur,  susu sehingga 

kandungan  proteinnya  cukup  tinggi,  selain  itu  roti juga  

mengandung beta karotin, thiamin (vitamin B1), riboflavin 

(vitamin B2), niasin serta mineral zat besi dan 

kalsium(Astawan,2007). 

Limbah roti mempunyai potensi sebagai pakan sumber 

energi yang baik bagi ternak, dengan kandungan Energi Bruto 

sebesar 4217 kkal/kg, maka didapat gross energi sebesar 2952 

kkal/kg (Widjiastuti dan Sujana, 2009). Berdasarkan hasil 

penelitian Salamun (2009) penggunaan tepung roti afkir 

sebagai pengganti jagung sampai taraf 30% dari total 

penggunaan jagung dalam pakan tidak mempengaruhi 

performans ayam pedaging, sedangkan hasil penelitian 

Widjiastuti dan Sujana (2009) Pemanfaatan  tepung  limbah  

roti  sampai  30%  dalam  pakan  masih  dapat  direspons  

dengan baik  oleh  ayam  pedaging  terhadap  pencapaian  

efisiensi  pakan  dan income  over  feed  and  chick  cost  

secara optimal. 

Tepung limbah roti mampu menurunkan biaya pakan 

pakandengan mengurangi proporsi jagung, tepung limbah roti 

sudah banyak digunakan sebagai penelitian sebagai 

pakanalternatif ayam pedaging namun masih belum ada 
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penelitian yang menggunakan itik pedaging sebagai media 

penelitian. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah dengan penggunaan 

tepung limbah roti dalam pakan sebagai pengganti jagung 

dapat memberikan efek pengaruh yang sama terhadap 

penampilan produksi itik pedaging hibrida. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkembangan Ternak Itik di Indonesia 

Itik merupakan salah satu jenis unggas air (Water Fowl) 

yang termasukKingdomAnimal, PhylumVetebrata, ClassAves, 

Sub ClassNeornitas, OrdoAnseriformes, Family 

Lammelirosetress, GenusAnatidae danSpeciesAnas 

(Srigandono, 1991).Itik termasuk ke dalam unggas air 

mempunyai bentuk tubuh yang langsing dengan langkah 

tegap, tinggi tubuh berkisar antara 45-50 cm dan digambarkan 

sebagai bentuk botol anggur, tubuh kecil dengan bobot tubuh 

dewasa rata-rata 1.200 g untuk betina dan 1.400 g untuk 

jantan, warna bulu totol-totol coklat dengan paruh dan kaki 

hitam (Rose, 1997) 

         Menurut Cahyono (2000), itik merupakan hewan 

pemakan segala (omnivora) antara lain biji-bijian, rumput, 

ganggang, tumbuhan air, binatang-binatang air, umbi-umbian 

dan siput. Itik memiliki ukuran kaki yang lebih kecil 

dibandingkan dengan unggas lainnya, tetapi memiliki selaput 

di kakinya, bulunya tebal dan berminyak sehingga mampu 

berenang di air. Kandungan minyak dalam bulu mampu 

menghalangi air sehingga air tidak membasahi bulu-bulu itik. 

Dibanding dengan ternak unggas lainnya, itik memiliki 

keunggulan mempertahankan produksi telur lebih lama dari 

pada ayam. 

         Itik mengalami penyebaran yang lebih luas dari pada 

unggas lainnya,tempat penyebarannya dapat dijumpai di 

Amerika Serikat, Kanada dan benua Eropa. Itik biasanya 

bermigrasi pada pergantian musim dari Eropa Utara ke Eropa 

Selatan sampai Afrika Utara dan dapat dijumpai di Amerika 
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Selatan, Inggris, Malaysia, Tiongkok dan Pilipina (Samsori, 

1990). 

Srigandono (1991)  menyatakan  bahwa  populasi itik 

tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu itik 

telah dikenal dengan  nama  menurut lokasi  ternak  itik  

tersebut  dikembangkan.  Nama-nama itik tersebut  adalah  Itik  

Tegal  berasal  dari  Jawa  Tengah,ItikMojosari    berasal  dari  

Jawa  Timur, Itik  Bali  berasal  dari  Bali  dan Itik Alabio 

berasal dari Kalimantan Selatan 

 

2.2Itik Hibrida 

Jenis itik di dunia ada ribuan jenis, perbedaan jenis itik 

disebabkan oleh letak dan kondisi geografis di Indonesia, 

penamaan jenis itik mengikuti nama daerah tempat itik 

tersebut dikembangbiakan. Bibit unggul yang banyak 

diternakan di Indonesia ialah jenis itik petelur seperti itik 

Tegal, itik Khaki Campbell, itik Alabio, itik Mojosari, itik 

Bali, itik CV 2000-INA dan itik Mandalung (Prihatman, 

2000). 

Itik peking berasal dari Tiongkok biasanya itik peking 

diolah sebagai masakan tradisional. Itik pekingadalah tipe itik 

yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau disebut itik 

pedaging.Itikpeking 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, 

2000).Pertumbuhan itik pekinglebih cepat dibandingkan 

dengan jenis itik lainnya, untuk mencapai berat 3 kg itik 

peking cukup membutuhkan waktu pemeliharaan kisaran 45 
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hari sedangkan untuk jenis itik lokal membutuhkan waktu 

pemeliharaan 2–3 bulan hanya untuk mencapai berat kisaran 2 

kg (Muslim, 1992). 

Itik Khaki Campbell merupakan itik hasil persilangan 

antara itik Campbell dengan itik Indian Runner untuk 

menghasilkan strain itik petelur dengan bobot badan lebih 

besar serta tidak memerlukan cahaya tambahan menjelang 

masa produksi. Itik ini merupakan hasil penelitian breeding 

Mrs. Adele Campbell dari Gloucestershire, Inggris akhir tahun 

1800(Reksohadiprojo, 1990).  

Itik Khaki Campbell jantan memiliki warna kepala 

perunggu kehijauan dengan warna ekor, punggung dan leher 

coklat perunggu (mollard) serta memiliki sosor (bill) berwarna 

hitam kehijauan, warna kaki orange kelam pada jantan, cokelat 

kelam pada betina, mata cokelat kelam (Daize, Xun, Kejun 

dan Senging, 2007). Itik  Khaki  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 (Susanti, Prasetyo dan Sejati,1998).Itik 

Khaki Campbell memperlihatkan tingkat produksi telur 27% 

lebih tinggi dibandingkan dengan itik Alabio maupun itik Bali 

dan 33% lebih tinggi dari itik Tegal (Ismoyowati, Yuwanta, 

Sidadolog dan Keman, 2006).Itik Khaki Campbell mempunyai 

daya tahan hidup lebih kuat, telurnya lebih banyak tetapi 

berukuran lebih kecil dan warna kerabang putih (Samosir, 

1983). 

Itik hibrida merupakan itik hasil persilangan dari dua 

strainitik yang berbedasepertipesilangan antara itik peking 

dengan itikKhakiCampbell danpersilangan itik jantan Mojosari 

dengan itik betina Alabio. Itik hibrida memiliki pertambahan 
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bobot badan yang baik,itik hibrida hasil pesilangan antara itik 

peking dengan itikKhakiCampbell umur 7 minggu mampu 

mencapai bobot badan 1,6 kg sedangkan itik hibrida 

persilangan itik jantan Mojosari dengan itik betina Alabio 

umur 8 minggu tik mampu mencapai bobot 1,3 Kg (Ketaren, 

2002).  

Itik hibridamemiliki ciri sebagai berikut: 1) warna bulu 

coklat kehitaman dengan kombinasi warna putih pada bagian 

bawah dada dan perut, 2) bagian leher berbintik putih 

memanjang dari bawah mulut hingga bawah perut, 3) bagian 

sayap terdapat beberapa lembar bulu suri yang mengkilap 

berwarna biru kehitaman, 4)bagian kepala terdapat garis putih 

tepatnya diatas mata menyerupai alis, 5) paruh dan kaki 

berwarna hitam tetapi ada juga yang berwarna kuning (Rose, 

1997).Keunggulan itik hibrida adalah umur bertelur awal lebih 

awal, produktifitas telur lebih tinggi, pertumbuhan lebih cepat, 

anak jantan dapat dijadikan sebagai itik pedaging (Susanti, 

1998).Itik hibridapesilangan antara itik peking dengan 

itikKhakiCampbell mempunyai produktivitas yang tinggi 

dengan pertambahan bobot badan per minggu diatas 200 gram. 

Pada umur 6 minggu bobot badan sudah mencapai 1,3 kg 

dengan FCR 2,14, pada umur 7 minggubobot badan sudah 

mencapai 1,5 kg. Protein daging  itik adalah 23,5 g, sedangkan 

protein daging ayam  adalah 18,2 g, (Piliang, 2000). 

Sukmaya dan Rismayanti (2010) menyatakan pemilihan 

bibit DOD  yang tepat merupakan salah satu kunci 

keberhasilan ternak itik hibrida, persyaratan dalam memilih 

bibit itik pedaging adalah bobot minimal 40 gram, tubuh 

tegak, mata jernih, kaki kokoh, tidak cacat, tidak buta, bulu 

bersih dan kering, nafsu makan besar dan bebas dari penyakit 

dan kematian DOD tinggi pada usia 1-7 hari. 
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2.3 Kebutuhan Zat Makanan Itik Pedaging 

Itik merupakan ternak unggas yang sebagian besar 

hidupnya berada di air, untuk tumbuh maksimal itik 

membutuhkan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai  

umur pertumbuhan itik tersebut (Cahyono, 2000). Informasi 

kebutuhan gizi untuk itik pedaging untuk umur 0  – 2 minggu 

protein dan energi adalah 22% dan 2900 kkal/kg sedangkan 

umur 3 – 7 minggu adalah 16% dan 2900 kkal/kg (NRC, 

1994).Pola pemberian pakan untuk  bebek  potong  adalah 

dengan cara pemberian pakan  secara  terus  menerus,  dalam  

arti  ketika  pakan  habis  perlu  ditambah kembali. Pakan  

yang diberikan untuk itik pada masa starter harus  

mengandung protein  tinggi seperti  pelet dan  konsentrat 

(Saiefmuh, 2012).  

Pakan yang mengandung lemak yang tinggi akan 

menimbulkan masalah yakni ketengikan, meskipun tidak 

mengganggu nilai nutrisi secara nyata, ketengikan dapat 

menurunkan nilai energi pakan dan palatabilitas. Fungsi energi 

bagi ternak unggas adalah untuk melakukan reaksi fisik dan 

biologis mempertahankan agar tubuh hangat selain itu fungsi 

energi adalah untuk melangsungkan pertumbuhan normal dan 

produski seperti memprosuksi daging, lemak, telur, bulu, kuku 

sisik dan gerak (Perry, Cullison dan Lowrey, 2003). 

Pakan ayam dan itik terdapat perbedaan dalam cara 

pemberian pakan, bentuk paruh dan lidah itik yang berbeda 

dengan ayam menyebabkan itik sulit mengkonsumsi pakan 

yang halus dan kering, itik akan sering minum apabila diberi 

pakan kering dan halus sehingga menyebabkan tempat minum 

kotor dan menyebabkan berkembangnya bakteri dan 

penyebaran penyakit ditempat minum (Cahyono, 2000). 
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Tebel 1. Kebutuhan Nutrisi Itik Pedaging 

Zat-zat Makanan 

Stater 

Umur0-2 

Minggu 

Grower 

Umur2-6 Minggu 

Energi metabolis (kkal/kg) 2900 3000 

Protein (%) 22 16 

Lemak (%) 3,50 3,50 

Serat kasar (%) 4,0 4,40 

Lysine (%) 1,10 0,90 

Methionin + cystine (%) 0,80 0,60 

Vit A (IU/kg) 4000 4000 

Vit D  (IU/kg) 220 220 

Vit E (ICU/kg) 40 40 

Vit K (mg/kg) 0,40 0,40 

Riboflavin (mg/kg) 4,0 4,0 

Asam Pantothenat(mg/kg) 11 11 

Choline (mg/kg) 3500 2000 

Niacine (mg/kg) 55 55 

Pyrodoxin (mg/kg) 2,60 2,60 

Biotin (mg/kg) 0,2 0,15 

Folacin (mg/kg) 1,0 1,0 

Calcium (%) 0,65 0,60 

Phosphor (%) 0,40 0,35 

Natrium (mg/kg) 0,15 0,15 

Sumber : Widodo (2006) 

 

Pakan yang mengandung lemak yang tinggi akan 

menimbulkan masalah yakni ketengikan, meskipun tidak 

mengganggu nilai nutrisi secara nyata, ketengikan dapat 

menurunkan nilai energi pakan dan palatabilitas. Fungsi energi 

bagi ternak unggas adalah untuk melakukan reaksi fisik dan 

biologis mempertahankan agar tubuh hangat selain itu fungsi 

energi adalah untuk melangsungkan pertumbuhan normal dan 
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produski seperti memprosuksi daging, lemak, telur, bulu, kuku 

sisik dan gerak (Perry, Cullison dan Lowrey, 2003). 

Pakan ayam dan itik terdapat perbedaan dalam cara 

pemberian pakan, bentuk paruh dan lidah itik yang berbeda 

dengan ayam menyebabkan itik sulit mengkonsumsi pakan 

yang halus dan kering, itik akan sering minum apabila diberi 

pakan kering dan halus sehingga menyebabkan tempat minum 

kotor dan menyebabkan berkembangnya bakteri dan 

penyebaran penyakit ditempat minum (Cahyono, 2000). 

 

2.4 Jagung 

Jagung merupakan sumber makanan yang penting bagi 

manusia dan ternak, 85-90% produksipakan di Indonesia 

ditujukan untuk unggas, di mana separuhnya untukpakan ayam 

pedaging dan sisanya untuk pakan ayam petelur dan itik. 

Sekitar 5-7%dari produksi pakan ditujukan untuk ikan dan 5% 

untuk babi dan sisanyauntuk ternak lainnya seperti puyuh dan 

burung berkicau. Apabila saat ini produksi pakan di Indonesia 

mencapai 7 juta ton makadiperlukan jagung sebanyak 3,85 juta 

ton dan bungkil kedelai1,75 juta ton (Pamungkas, Romjali dan 

Anggraeni, 2006). 

Jagung di Indonesia masihmendominasi sumber bahan 

baku pakan pakan ayam, puyuh, itik, danbabi. Penggunaan 

jagung untuk pakan ikan sangat sedikit, demikian pulauntuk 

pakan ternak lokal di pedesaan, seperti ayam kampung, itik, 

danbabi.Pada umumnya, pakan unggas disusun menggunakan 

computer dengan dasar matematik program linier. Formula 

disusun sesuai denganpemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan 

umur dan kondisi fisiologis unggas,yang dikaitkan dengan 

produksi yang optimal dengan bahan baku yangtersedia dan 

biaya yang terendah. Kebutuhan bahan baku dapat dihitung 
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berdasarkan produksi tiap jenispakan dikalikan dengan 

formula pakan (Mangunwidjaya, 2003). 

Penggantian jagung sebagai bahan baku pakan 

diperlukan bahanlain yang kandungan energinya tinggi. Biji-

bijian lain seperti  barley,gandum atau oat banyak digunakan 

di negara subtropis sehingga jagungtidak banyak digunakan di 

Eropa dan Australia. Jagung di Indonesia dapatdigantikan oleh 

sorgum, tetapi karena keterbatasan produksi maka 

sorgumhanya digunakan dalam jumlah sedikit (misalnya, 10% 

untuk menggantikanjagung) dan tidak tersedia sepanjang 

tahun,selain sorgum, gaplek atau singkong juga  dapat 

digunakan sebagai sumber energi yang dapat mengurangi  

penggunaan jagung. Masalahnya, gaplek mengandung protein 

yang relatif rendah, sehingga perlu penambahan sumber 

protein lain. Kedelai utuh yang mengandung minyak tinggi 

20%dan protein tinggi 38% dapat dicampur dengan gaplek 

sehingga menghasilkan produk yang setara dengan jagung. 

Campuran 22-25% kedelai dengan 75-78% gaplek 

mengandung gizi yang mendekati gizi jagung. Pakan 

campuran ini perlu diolah lebih lanjut, terutama kedelai utuh 

agar tidak beracun bagi unggas. Seperti diketahui bahwa 

kedelai mentah mengandung racun yang dapat menekan 

produktivitas unggas. Bahan baku lain yang kandungan 

energinya cukup tinggi adalah minyak. Jenis minyak yang 

umum digunakan untuk pakan adalah minyak sawit kasar 

(CPO) Kandungan energi CPO mencapai 7800 kkal 

(Sariubang, Gufroni dan Sahardi, 2005). 

 

 

 

 



15 
 

2.5 Limbah Roti 

Limbah roti merupakan produk samping yang 

dihasilkan dari industri olahan makanan, limbah roti didapat 

dari roti-roti yang sudah kadaluarsa yang ditarik dari pasaran 

yang tidak layak dikonsumsi manusia.Widjiastuti (2009) 

Pemanfaatan limbah roti mempunyai keunggulan harganya 

relatif murah dan tidak bersaing dengan manusia, serta 

memiliki nilai nutrient yang cukup baik,pemanfaatan  tepung  

limbah  roti  sampai  30%  dalam  pakan  masih  dapat  

direspons  dengan baik  oleh  ayam  pedaging  terhadap 

pencapaian  efisiensi  pakan  dan income  over  feed  and  

chick  cost  secara optimal, sedangkan hasil penelitian. namun 

penggunaan dalam ransum ayam broiler perlu dibatasi karena 

mengandung serat kasar yang cukup tinggi, penggunaan 

tepung roti sebagai sumber energi 30 persen dapat 

menyumbang energi metabolis sekitar sekitar 30% energi 

metabolis ransum dan bila ditingkatkan penggunaan limbah 

roti tersebut sampai 50% akan meningkatkan juga kandungan 

serat kasar dan ini akan mengganggu performans ayam broiler. 

Serat kasar yang tinggi dapat membawa nutrisi yang dapat 

dicerna dari bahan pakan keluar bersama feeses sebelum 

sempat diserap usus.  Salamun (2009) penggunaan tepung roti 

afkir sebagai pengganti jagung sampai taraf 30% dari total 

penggunaan jagung dalam pakan tidak mempengaruhi 

performa ayam pedaging ditambahkan oleh Alfi (2009) 

penggantian jagung dengan tepung roti afkir hingga 30% dapat 

menghasilkan karkas yang optimal, namun menyebabkan hati 

menjadi berwarna hijau.  
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Tabel 2. Kandungan Zat Makananan Limbah Roti 

Kandungan Nutrisi % 

Bahan Kering (%) 94 

Protein Kasar (%) 10,25 

Lemak Kasar (%) 13,42 

Serat Kasar (%) 12,04 

Abu (%) 0,80 

Kalsium (%) 0,07 

Phospor (%) 0,019 

GrossEnergy (Kkal/kg) 4217 

Sumber :Hasil Analisis Analisa Proksimat Laboratorium 

Nutrisi Ternak Ruminansia dan Kimia Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran 

(2007), jenis roti tidak disebutkan. 

 

Limbah roti dapat digunakan untuk menggantikan 

sebagian jagung sebagaisumber energi, namun  penggunaan  

dalam  pakan  ayam  pedaging perlu  dibatasi karena 

mengandung serat kasar yang cukup tinggi dan lemak yang 

terkandung didalamnya lebih tinggi dari jagung (Widjiastuti 

dan Sujana, 2009). 

 

2.6 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

kondisi antara lain penyakit, defisiensi makanan, terlalu padat, 

kotor, kondisi lingkungan yang tidak baik, vaksinasi dan 

pemotongan paruh, pengobatan, suara yang ribut, pemindahan 

dan penangkapan (Wahju, 1997). Kondisi lingkuan yang 

terlalu dingin atau kondisi lingkungan yang lebih rendah dari 

suhu tubuh, maka unggas akan mengkonsumsi pakan yang 

lebih banyak untuk menjaga panas tubuhnya sedangkan 

apabila suhu lingkungan yang tinggi maka konsumsi akan 
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turun dan unggas akan lebih banyak minum (Anggordi, 

1994).Pencatatan konsumsi pakan oleh peternak unggas 

bertujuan untuk mengatur anggaran pembelian pakan serta 

menunjukkan perubahan kesehatan dan produktivitas ternak 

unggas (Williamson dan Payne, 1993).Kualitas pakan didalam 

memformulasi pakan perlu diperhatikan agar pakan yang telah 

diformulasikan itu mampu diperoleh ternak yang bersangkutan 

dan jumlah zat-zat makanan yang dibutuhkan dapat dipenuhi 

karena masing-masing ternak mempunyai keterbatasan dalam 

mengkonsumsi pakan (Siregar, 1980).  

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

dikonsumsi ternak dalam jangka waktu tertentu, konsumsi 

pakan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam hal 

mengkonsumsi pakan antara lain : palabilitas pakan, umur, 

jenis kelamin ternak, aktivitas ternak, energi dan tingkat 

produksi. Konsumsi pakan akan meningkat bila diberi pakan 

dengan kandungan energi yang rendah dan  akan menurun bila 

diberi pakan dengan kandungan energi tinggi, dengan 

demikian dalam penyusunan pakan kandungan protein harus 

disesuaikan dengan kandungan energinya. Unggas 

mengkonsumsi pakan terutama untuk memenuhi kebutuhan 

energinya (Anggorodi, 1995).Unggas bersifat mengkonsumsi 

makanan untuk memperoleh energi, sehingga kadar energi 

yang dihasilkannya sangat berhubungan erat dengan jumlah 

makanan yang dimakan tiap harinya, jika persentase protein 

yang tetap terdapat dalam semua pakan, maka pakan yang 

berkonsentrasi energi tinggi akan menyediakan protein yang 

cenderung kurang dalam tubuh unggas diakibatkan karena 

rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, begitu juga 

sebaliknya apabila energi kurang maka unggas akan 

mengkonsumsi pakan lebih banyak untuk mendapatkan 
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kebutuhan energi yang berakibat pada konsumsi protein yang 

berlebihan (Tilman, Hartadi, Reksohardi, Prawikusumo dan 

Lebdosoekojo, 1991).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 daging maupun telur (Scott and 

Dean, 1992). 

Tabel 3. Standart Konsumsi Pakan, Bobot Badan dan FCR Itik 

Pedaging Pada Berbagai Umur 

Umur 

(minggu) 

Konsumsi Pakan 

(g/hari/ekor) 

Bobot Badan 

(g/ekor) 
FCR 

0-1 22 148,4 0,61 

2 55 354,4 1,05 

3 77 606,3 1,30 

4 99 774,5 1,63 

5 113 998,9 1,88 

6 126 1.211,8 2,14 

7 140 1.359,3 2,5 

Sumber :Zakaria. (2003) 

 

2.7 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan peningkatan air, 

protein dan mineral serta berhubungan dengan kecepatan 

pertumbuhan dengan selisih antara bobot akhir dengan bobot 

awal serta jumlah pakan yang dikonsumsi pada periode 

tertentu (Jull, 1982). Apabila lebih banyak pakan yang 

dikonsumsi maka lebih cepat pertambahan bobot badan ternak 

tersebut (Schaible, 1979). 

Hafez dan Dyer (1996) menyatakan bahwa pengukuran 

bobot badan pada unggas biasanya dilakukan seminggu sekali, 
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pertambahan bobot badan digunakan untuk menilai 

pertumbuhan respon ternak terhadap berbagai jenis pakan, 

lingkungan serta tatalaksana pemeliharaan.Rumus PBB adalah 

sebagai berikut: 

 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu  

 

Keterangan:  

PBB     = Pertambahan bobot badan  

BB akhir minggu = Bobot badan pada akhir minggu  

BB awal minggu  = Bobot Badan pada awal minggu 

 

2.8 Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan 

dalam waktu tertentu (Widodo, 2006). Nilai konversi pakan 

dapat dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yaitu 

menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk mengubah 

pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan tertentu, baik 

untuk produksi daging maupun telur (Anggordi, 1995). 

North dab Bell (1992) menyatakan bahwa konversi 

pakan dapat bervariasi tergantung pada umur, jenis kelamin 

dan bobot badan serta temperatur lingkungan. Jull (1982) 

menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi konversi pakan, dimana semakin 

rendah pertambahan bobot badan mengakibatkan peningkatan 

konversi pakan.Pakan yang mengandung energi tinggi 

menghasilkan perbaikan efisiensi penggunaan pakan 

dibandingkan dengan pakan yang mengandung energi rendah 

(Wahju, 1997). 

Davies(1982)menyatakan konversi pakan merupakan 

perbandingan antara pakan yang diberikan dengan bobot 
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badan yang diperoleh, ayam pedaging yang mempunyai nilai 

konversi pakan 2,1 berarti bahwa untuk membentuk 1 kg 

bobot badan diperlukan pakan sebesar 2,1 kg. 

Angka konversi pakan yang tinggi menunjukan 

penggunaan pakan yang kurang efisien, sebaliknya angka yang 

mendekati 1 berarti penggunaan pakan semain efisien, 

konversi pakan mencerminkan kesanggupan ternak dalam 

memanfaatkan pakan. Salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap konversi pakan adalah faktor genetik (Nesheim, 

Austic dan Card, 1979). 

 

2.9 Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost  (IOFC) merupakan pendapatan 

kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapa tan dari 

hasil penjualan ayam hidup dengan total biaya yang 

dikeluarkan untuk pakan selama periode pemeliharaan. 

Apabila dikaitkan dengan pegangan berproduksi dari segi 

teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien ayam 

mengubah zat makanan menjadi daging maka semakin baik 

pula  nilai IOFCnya. Keuntungan suatu usaha peternakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana biaya tertinggi 

adalah pakan. Herwintono (2001) menyatakan IOFC adalah 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pakan. Pendapatan 

merupakan hasil produksi sedangkan biaya pakan adalah 

jumlah biaya pakan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

kilogram produksi.Menurut Ketaren (2002) besarnya IOFC 

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :  

 

IOFC = (BB x harga ternak/kg hidup)–(jumlah konsumsi 

pakan x biaya pakan/kg) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 

Maret– 7 April 2014 di peternakan  itik  milik  Bapak  Tito  di 

Desa  Ploso  Kecamatan Junrejo Kota Batu. Analisis bahan 

pakan dilakukan di Laboratoriun Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik 

Ternak itik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

itik pedaging hibridapesilangan antara itik peking dengan 

itikKhakiCampbellyang didapat dari peternakan itik Bapak 

Tito sebanyak 100 ekor yang tidak dibedakan jenis 

kelaminnya (unsexed) berumur 14 hari. Itik dipelihara selama 

28 hari dan berat badan awal rata-rata 346 ± 15,79g/ekor 

dengan koefisien keragaman sebesar 4,55%. Data lengkap 

berat badan awal penelitian itik pedaging hibrida dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang. 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang litter dengan alas bambu dengan ukuran setiap petak 

100 x 100 x 75 cm. Kandang yang digunakan berjumlah 20 

petak dimana tiap petak diisi 5 ekor itik Hibrida. Tiap petak 

dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. 
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3.3.3 Pakan 

Limbah roti tawar didapat dari dari Bapak Slamet di 

Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Proses 

pembuatan tepung limbah roti tawar tersebut tertera pada 

Gambar 1. sedangkan untuk kandunagn zat makanan bahan 

pakan yang digunakan tertera pada Tabel 4. Susunan pakan 

basal dan perlakuan serta kandungan zat makanannya pada 

Tabel 5  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Proses pembuatan tepung limbah roti 

 

Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan 

Bahan Pakan 
EM 

(Kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Jagung
1
 3370 8.6 3.9 2 

Bekatul
1 

2860 10.2 7 3 

Konsentrat
2 

2600 37 3 5 

Tepung Limbah Roti Tawar
3
 3038

4
 13,37 11,02 0,48 

Keterangan : 1.Wahyu (2004) 

 2. Label Komposisi Pakan Charoen Pokphan 

144 

 3.Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang 

 4. Hasil perhitungan dari 70% Gross Energy 

Limbah Roti Tawar Dikeringkan dibawah 

terik matahari 

Digiling Tepung Limbah Roti Tawar 

Tawar 
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Tabel 5. Susunan Pakan Perlakuan Dalam Penelitian dan 

Kandungan Zat Makanannya 

 Perlakuan (%) 

Komposisi P0 P1 P2 P3 

Konsentrat 25 25 25 25 

Jagung 50 40 30 20 

Bekatul 25 25 25 25 

TepungLimbah Roti Tawar 0 10 20 30 

Kandungan zat makanan     

EnergiMetabolis(Kkal/kg) 3050 3014 2979 2943 

Protein Kasar 16,1 16,59 17,08 17,57 

Lemak Kasar 4,45 5,55 6,37 6,58 

Serat Kasar 3 2,84 2,69 2,54 

Keterangan : Berdasarkan Perhitungan Hasil Analisis Pakan 

Kontrol dengan Tepung Limbah Roti Tawar 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan  menggunakan desain Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. 

Setiap perlakuan memiliki 5 ulangan dan pada tiap ulangan 

berisi 5 ekor itik. 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jagung, konsentrat CP 144, bekatul dan tepung limbah roti 

sesuai perlakuan. Pemberian pakan perlakuan diberikan sesuai 

kebutuhan periode itik pedagingselama 28 hari. Frekuensi 

pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi 07:00 

WIB yaitu sebanyak 40% dan sore pukul 16:00 WIB sebanyak 

60% dari total pemberian pakan per hari dan untuk minum 

diberikan secara restricted 
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Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: 

P0= Pakan kontrol tanpa penggunaan tepung limbah roti tawar 

P1= Pakan kontrol dengan penggantian jagung 20% tepung 

limbah roti tawar  

P2= Pakan kontrol dengan penggantian jagung 40% tepung 

limbah roti tawar 

P3= Pakan kontrol dengan penggantian jagung 60% tepung 

limbah roti tawar 

Adapun denah susunan perlakuan di lapang adalah sebagai 

berikut: 

P0U1 P2U2 P2U4 P3U4 P1U5 P3U5 P1U2 P0U3 P2U3 P3U1 

P2U5 P0U2 P3U2 P1U3 P1U1 P0U4 P2U2 P3U3 P0U5 P1U4 

Gambar 2. Denah tata letakpengacakan kandang perlakuan 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini  adalah: 

1.  Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan 

dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor 

itik sesuai dengan periode pemeliharaan diukur per 

minggu.  

Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan 

sisa  

2. Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot badan pada 

saat akhir tertentu dengan bobot badan semula.  

PBB = BB akhir minggu - BB awal minggu 

Keterangan :   

PBB      = Pertambahan Bobot Badan  

BB akhir minggu  = Bobot Badan pada akhir minggu  

BB awal minggu = Bobot Badan pada awal minggu  
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3.  Konversi pakan adalah pembagian antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi pada minggu tertentu dengan 

pertambahan bobot badan yang dicapai pada minggu itu 

pula  diukur per minggu.  

Konversi pakan = Konsumsi pakan yang dikonsumsi (g) 

       Pertambahan Bobot Badan (g)  

 

4.  Income Over Feed Cost(IOFC) merupakan pendapatan 

kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan 

dari penjualan itik hidup dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan, dihitung pada setelah dilakukan penjualan 

ayam pedaging pada akhir penelitian.  

IOFC = (BB x harga itik/kg hidup) – ( Σ konsumsi pakan 

x biaya pakan/kg) 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali pada hari ke-7. Data yang didapat dari hasil lapang, 

diolah dengan menggunakan bantuan software Microsoft 

Excel, setelah data rata-rata diperoleh dilanjutkan dengan 

tabulasi setiap minggu selama penelitian dan di analisis 

statistik dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), apabila diperoleh hasil yang 

berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s Model 

matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

Yij = u + µi + €ij 
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Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

u = Nilai tengah umum 

µi = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

ke-i ulangan ke-j 

i  = 1, 2, 3, 4 

j  = 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang kami 

gunakan yaitu: 

- Itik Hibrida : Itik persilangan itik jantan 

Peking dengan itik betina 

Campbell 

- Penampilan 

produksi 

: Penampilan produksi yang di 

uji dalam penelitian ini meliputi 

konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan 

(perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan 

berat badan yang dihasilkan 

selama kurun waktu tertentu) 

dan Income Over Feed Cost 

(IOFC). 

- Tepung Limbah 

Roti Tawar 

: Tepung yang dibuat dari limbah 

roti tawar kadaluarsa atau afkir 

yang tidak berjamur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh penggunaan tepung 

limbah roti tawar sebagai pengganti jagung yang meliputi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

dan Income Over Feed Cost (IOFC) dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan dan IOFC selama penelitian. 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi 

pakan (g/ekor) 

PBB 

(g/ekor) 

Konversi 

Pakan 

IOFC 

(Rp/ekor) 

P0 3342,28±1,55
b
 935,04±15,25 3,57±0,06 3410,00±305,57

a
 

P1 3340,28±1,73
b
 928,12±15,70 3,60±0,06 3781,60±315,96

ab
 

P2 3337,00±1,21
a
 931,16±14,21 3,58±0,05 4357,20±280,43

bc
 

P3 3336,00±2,30
a
 923,40±30,83 3,62±0,12 4706,80±619,22

c
 

Keterangan : Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang 

sama menunjukkan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Hasil pengamatan konsumsi pakan selama penelitian 

diperlihatkan pada Lampiran 2. Rataan konsumsi pakan pada 

Tabel 6 menunjukan bahwa konsumsi pakan dari tertinggi 

hingga terendah yaitu perlakuan P0 3342,28±1,55 gram/ekor, 

P1 3340,28±1,73 gram/ekor, P2 3337,00±1,21 gram/ekor, P3 

3336,00±2,30 gram/ ekor. Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung limbah roti tawar terhadap konsumsi 

pakan dilakukan analisis statistik. 
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Hasil analisis statistik konsumsi pakan pada Lampiran 3 

menunjukan bahwa penggunaan tepung limbah roti tawar 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa 

perlakuan penggantian jagung dengan tepung limbah roti 

tawar dapat menurunkan konsumsi pakan dan untuk 

mengetahui perlakuan paling berpengaruh maka dilanjutkan 

dengan Uji Duncan’s yang dapat diperlihatkan pada Lampiran 

4. Hasil uji Duncan’s menunjukan bahwa penggunaan tepung 

limbah roti tawar sebanyak 20% (P2) dan 30% (P3) dapat 

menurunkan konsumsi pakan, sedangkan untuk P1 dapat 

memberikan efek yang sama dengan pakan perlakuan kontrol 

(P0). 

Penurunan konsumsi pakan diduga disebabkan oleh 

tingginya kandungan lemak kasar pada tepung limbah roti 

tawar. Penurunan konsumsi karena kandungan lemak yang 

tinggi  sehingga menyebabkan pakan cepat rusak dan 

menimbulkan bau tidak sedap sehingga palatabilitas ternak 

terhadap pakan menurun. Paraksi (1990) menyatakan 

Palatabilitas  merupakan tingkat kesukaan ternak terhadap 

pakan,selain pakan mempunyai kualitas yang baik, pakan juga 

harus disukai ternak dengan memiliki aroma yang sedap. 

Konsumsi energi yang rendah pada unggas fase 

produksi mengakibatkan penurunan konsumsi (Widjastuti dan 

Kartasudjana, 2006). Mirnawati (1997) menambahkan bahwa 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk hidup 

pokok, dan kemudian untuk pertumbuhan dilanjutkan untuk 

produksi dan sebagian dikeluarkan sebagai sisa metabolisme 

tubuh. 

Energi diperlukan untuk semua aktivitas kehidupan dan 

berproduksi daging,sehingga kekurangan energi dapat 
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menyebabkan pertumbuhan terhambat (Fadilah, 2007). 

Ditinjau dari kandungan energi dan protein limbah biskuit 

dalam pakan sebagai pengganti jagung, energi limbah biskuit 

lebih rendah dibandingkan energi jagung, Menurut Wahju 

(2004) energi pada jagung sebesar 3370 Kkal/kg, sedangkan 

berdasarkan hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Universitas Brawijaya energi metabolime limbah roti 

tawar sebesar 3038 Kkal/kg,selain energi dan protein, 

kandungan lemak juga penting untuk pertumbuhan itik, karena 

lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, penahan 

terhadap temperatur lingkungan yang tinggi, pelindung organ-

organ dalam tubuh terhada benturan dari luar, membantu 

penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk meningkatkan 

palatabilitas pakan (Rizal, 2006). Dilihat dari standart 

kebutuhan lemak untuk itik pedaging menurut Widodo (2006) 

kandungan lemak kasar yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak sesuai yang dianjurkan yakni 3,5 % sedangkan lemak 

kasar dalam pakan perlakuan penelitian yaitu lebih dari 5% 

sehingga pakan yang tidak langsung dihabiskan ternak, pakan 

dengan kandungan lemak tinggi akan mengalami oksidasi 

sehingga mengakibatkan ketengikan. Menurut Perry, Cullison 

dan Lowrey(2003) menyatakan masalah yang sering timbul 

dari pakan yang kandungan lemaknya tinggi adalah 

ketengikan, meskipun tidak menyebabkan gangguan nilai 

gizinya secara nyata ketengikan dapat menurunkan nilai energi 

pakan dan palatabilitas. Jika ini terjadi maka akan berpengaruh 

terhadap pakan yang dikonsumsi ternak. Hal ini sesuai pada 

hasil penelitian, pakan perlakuan diberi tepung limbah roti 

tawar semakin banyak yang terjadi konsumsi pakan 

penurunan. 
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Kerapatan jenis pada pakan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan pada ternak itik berdasarkan hasil analisis 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas 

Brawijaya kerapatan jenis jagung 719 g/liter sedangkan tepung 

limbah roti tawar kerapatan jenisnya 687 g/liter, semakin 

tinggi kerapatan jenis suatu pakan akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan yang tinggi hal ini disebabkan semakin kecil 

dan berat setiap ukuran partikel pakannya akan memengaruhi 

ruang dalam tembolok. Syamsu (2007) menyatakan nilai  

kerapatan  jenis  pada pakan   dapat mempengaruhi  berat  

jenis  dan  kerapatan tumpukan  serta  pemadatan  bahan  

pakan.  Nilai kerapatan  yang  tinggi  dipengaruhi  oleh  

ukuran partikel  jagung lebih  kecil  dan  lebih  halus sehingga  

dapat  lebih  memenuhi  ruang  pada tembolok. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan. 

Hasil pengamatan pertambahan bobot badan selama 

penelitian diperlihatkan pada Lampiran 5. Rataan pertambahan 

bobot badan pada Tabel 6 menunjukan bahwa pertambahan 

bobot badan dari tertinggi hingga terendah yaitu perlakuan P0 

935,04±15,25 gram/ekor, P2931,16±14,21gram/ekor, 

P1928,12±15,70 gram/ekor, P3 923,40±30,38 gram/ ekor. 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung limbah roti 

tawar terhadap konsumsi pakan dilakukan analisis 

statistik.Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 

6menunjukan bahwa perlakuan penggunaan tepung limbah roti 

tawar sebagai pengganti sebagian jagung memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap pertambahan 

bobot badan. Faktor utama mempengaruhi pertambahan bobot 

badan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan 
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zat makanan dalam pakan. Komposisi nutrisi pakan setiap 

perlakuan tidak jauh berbeda sehingga komposisi pakan yang 

masuk ke dalam tubuh ternak hampir sama hal ini yang 

menyebabkan pertambahan bobot badan setiap perlakuan tidak 

menunjukan perbedaan. Ramli, Yatno, Hasjmy Sumiati dan 

Setiana (2008) menyatakan bahwa komposisi ransum pakan 

yang dikonsumsi ternakakan mempengaruhi kandungan nutrisi 

yang masuk  ke  dalam  tubuhternak, nutrisi dalam 

pakanberfungsi untuk pertumbuhan ternak salah satunya 

pertambahan bobot badan. 

Jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap 

jumlah konsumsi protein dan energi dalam pakan. Penggunaan 

tepung limbah roti tawar dalam penelitian ini tidak 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan 

untuk jumlah konsumsi energi dan protein tertera pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Konsumsi protein dan energi selama penelitian 

Perlakuan 

Konsumsi 

PBB 

(g/ekor) 

Pakan 

(g/ekor/28 

hari) 

Energi 

Metabolisme 

(Kkal/ekor/hari) 

Protein 

(g/ekor/hari) 

P0 3342,28 364,07 19,21 935,04 

P1 3340,28 359,55 19,79 928,12 

P2 3337,00 355,03 20,35 931,16 

P3 3336,00 350,64 20,93 923,40 

 

Berdasarkan Tabel. 7 terjadi penurunan konsumsi pakan 

diikuti penurunan konsumsi energi  dari perlakuan P0, P1, P2 

dan P3 namun konsumsi protein mengalami peningkatan dari 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

pertambahan bobot badan yang paling tinggi terdapat pada 
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perlakuan P0 bila dibandingkan dengan perlakuan lain, 

pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan kandungan nutrisi  zat makan dalam pakan. 

Jumlah pakan dikonsumsi ternak berpengaruh terhadap jumlah 

konsumsi energi dan protein dalam pakan, dengan konsumsi 

pakan tertinggi juga menghasilkan pertambahan bobot badan 

tertinggipula. Pada perlakuan P3 dengan konsumsi protein 

yang tinggi,konsumsi pakan dan konsumsi energi yang rendah 

menghasilkanbobot badan yang rendah. Fan, Xie, Wang dan 

Huang (2008)menyatakan bahwa  pemberian  pakan  yang  

mengandung  energi tinggi  dapat  meningkatkan  konsumsi  

pakan  yang  erat dengan  pertumbuhan  ternak  unggas yakni 

pertambahan bobot badan begitu juga sebaliknya. Eniza 

(2005) menyatakankekurangan protein dalam ransum 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tetapi bila ransum 

kelebihan protein akan mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tubuh dan akan meningkatkan kadar asam urat 

dalam tubuhnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan Salamun (2009) 

penggunaan tepung limbah roti sebagai pengganti jagung 

sampai taraf 30% dari total penggunaan jagung dalam pakan 

tidak mempengaruhi performa ayam pedaging. North and Bell 

(1992)menyatakan 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. Jull (1982) menyatakan bahwa laju pertumbuhan 

unggas dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan kandungan zat 

makanan yang terdapat pada pakan.  
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4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Hasil pengamatan konversi pakan selama penelitian 

diperlihatkan pada Lampiran 7. Rataan konversi badan pada 

Tabel 6 menunjukan bahwa konversi pakan dari terkecil 

hingga terbesar yaitu perlakuan P03,57±0,06, P2 3,58±0,05, 

P1 3,60±0,06, P3 3,62±0,12. Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung limbah roti tawar terhadap konsumsi 

pakan dilakukan analisis statistik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 8. 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung limbah roti 

tawar sebagai pengganti sebagian jagung memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi 

pakan.Hal ini disebakan oleh sifat kedua bahan pakan yang 

digunakan jagung dan limbah roti tawar yang memiliki bentuk 

fisik sama yakni seperti tepung selain itu kandungan nutrisi 

karbohidrat dan protein yang hampir sama antara jagung dan 

limbah roti tawaryang menyebabkan respon tubuh ternak 

terhadap terhadap daya cerna pakan sama sehingga dalam 

mengkonversi pakan menjadi bobot badan tidak berbeda. 

Kandungannutrisi jagung dan tepung limbah roti tawar 

tidakberbeda karena bahan baku roti 90% terbuat dari tepung. 

Tepung yang digunakan dalam pembuatan roti tawar adalah 

tepung terigu yang berasal dari gandum, tepung jagung dan 

tepung ubi, semua bahan dasar pembuatan roti merupakan 

sumber karbohidrat yang mengandung pati dan protein, hal ini 

yang menyebabkan pertambahan bobot badan antar perlakuan 

tidak berbeda nyata. Suarni (2008) menyatakan Komponen  

terbesar  dalam  biji  jagung  adalah karbohidrat berupa pati, 

pati adalah polimer dari unit-unit  glukosa  anhidro  (C6H10O5)  

yaitu  amilosa  dan  amilopektin. Jagung  mengandung  

karbohidrat  sekitar  71 –73%  dan mengandung  sekitar  10  
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persen protein terdiri dari prolamin (zein), glutein, albumin 

dan globulin. Jagung mengandung fraksi-fraksi gula bebas 

sebesar 1% - 3%  yang  terdapat  dalam  lembaga  dan  

endosperm  berupa sukrosa, glukosa, fruktosa dan maltosa 

sedangkan. Belitz dan Grosch (1987) menyatakan 

bahwatepung  terigu  diperoleh  dari  hasil  penggilingan  

gandum  dan  banyak digunakan  dalam  industri  

pangan,komponen  terbanyak  dalam  tepung  gandum adalah 

protein jenis glutein yang mencapai 85% dan  pati  dengan  

kandungan  amilosa  20 –26%  dan  amilopektin  70 - 75%. 

Setiap 100 g tepung terigu mengandung 8,9% protein dan 72,3 

Karbohidrat. 

Lestari (2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

konversi  pakan  adalah  kecernaan  pakan  dan bentuk  pakan. 

Maryati (2000) menyatakan bahwa daya cerna pati adalah 

tingkat kemudahan suatu jenis pati untuk dapat dihidrolisis 

oleh enzim pemecah pati menjadi unit-unit yang lebih 

sederhana, daya cerna pati tepung terigu adalah 97,4175%, 

daya cerna pati jagung adalah 95,8393%. Widodo (2006) 

menyatakan bahwakecernaan protein masing-masing bahan 

pakan berbeda-beda,bahan pakan yang berasal dari produk 

hewani secara umum lebih mudah dicerna dibanding produk 

nabati. Berdasarkan bahan dasar pembuatan roti tawar yakni 

dari tepung terigu,tepung limbah roti tawar dan jagung 

mengandung karbohidrat yang sama yaitu karbohidrat jenis 

amilosa yang mudah dicerna oleh saluran pencernaan. Serat 

kasar tepung limbah roti tawar yang lebih rendah daripada 

jagung sehingga pakan mudah dicerna oleh saluran 

pencernaan. Anggordi (1994) menyatakan bahwa semakin 

tinggi kandungan serat kasar suatu bahan pakan maka 

kecernaan bahan pakan tersebut semakin rendah sehingga 



35 
 

kandungan nutrisi dalam pakan dapat dicerna secara maksimal 

dan tidak ikut terbuang melalui feses. 

Hasil penelitian Salamun (2009) menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung roti afkir sebagaipengganti jagung 

sebanyak 40% tidak berpengaruh nyata terhadapkonversi 

pakan.Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan produksi yang dihasilkan sehingga 

dengan nilai konversi pakan yang semakin tinggi maka 

semakin tidak efisien dalam penggunaan pakannya. Nilai 

konversi pakan merupakan salah satu indikator yang dapat 

memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi penggunaan 

pakan untuk tubuh. Semakin rendah nilai konversi berarti 

semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan pakannya dan 

sebaliknya (Tillman et al, 1986).  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed 

Cost(IOFC) 

Hasil pengamatan data Income Over Feed Cost(IOFC) 

selama penelitian diperlihatkan pada Lampiran 9. Rataan 

konversi badan pada Tabel 6 menunjukan bahwa konversi 

pakan dari terkecil hingga terbesar yaitu perlakuan P0 

3410,00±305,57, P13781,60±315,96, P24357,20±280,43, P3 

4706,80±619,22.  

Hasil analisis statistik Income Over Feed Cost pada 

Lampiran 10 menunjukan bahwa penggunaan tepung limbah 

roti tawar memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap IOFC. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa 

perlakuan dapat meningkatkan IOFC dan untuk mengetahui 

perlakuan paling berpengaruh maka dilanjutkan dengan Uji 

Duncan’s yang dapat diperlihatkan pada Lampiran 11. Hasil 

uji Duncan’s menunjukan bahwa penggunaan tepung limbah 



36 
 

roti tawar sebanyak 30% P3 meningkatkan nilai IOFC hal ini 

dikarenakan harga tepung limbah roti yang lebih murah 

dibandingkan jagung.Widjiastuti (2009) pemanfaatan  tepung  

limbah  roti  sampai  30%  dalam  pakan  masih  dapat  

direspons  dengan baik  oleh  ayam  pedaging  terhadap 

pencapaian  efisiensi  pakan  dan Income  Over  Feed  Cost  

secara optimal. 

Selama penelitian pakan yang digunakan adalah jagung 

dengan harga Rp.4000/Kg, tepung limbah roti Rp.2500/Kg, 

konsentrat CP 144 Rp.7800 dan dedak padi 2500/Kg dengan  

harga jual itik Rp.20.000/Kg.Konsumsi pakan dan harga pakan 

yang tidak sama setiap perlakuan menyebabkan biaya pakan 

yang dikeluarkan untuk biaya pakan juga dalam jumlah yang 

tidak sama, sedangkan produksi pertambahan bobot badan 

setiap perlakuan memiliki kisaran yang sama sehingga apabila 

dihitung  nilai pendapatan dari total penjualan itik per ekor 

dikurangi biaya pakan perlakuan cenderung meningkatkan 

nilai IOFC. 

Bahan pakan sebaiknya yang tersedia dalam jumlah 

cukup di daerah tersebut dan jika memungkinkan merupakan 

hasil potensi daerah tersebut. Penyusunan pakan harus sesuai 

dengan kebutuhan ternak dan paling ekonomis (Sutawi, 2007). 

Bahan pakan yang dibeli selama penelitian banyak terdapat 

didaerah sekitar sehingga mampu menekan biaya pakan yang 

lebih murah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung limbah roti tawar sebagai pengganti 

jagung sampai 60% memberikan hasil yang sama terhadap 

penampilan produksi itik pedaging Hibrida Peking Campbell, 

perlakuan penggantian jagung sebanyak 60% memberikan 

hasilIncome Over Feed Cost(IOFC) yang paling optimal.  

5.2 Saran 

Perlu penelitian lanjut dengan meningkatan persentase 

penggantian jagung dengan limbah roti dengan penggantian 

jagung lebih dari 60% serta penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh aktifitas bakteri dan jamur pada tepung limbah roti 

tawar terhadap saluran pencernaan itik pedaging hibrida. 


