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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daging  unggas merupakan salah satu sumber protein 

hewani yang mudah diperoleh masyarakat selain telur, karena 

harganya yang terjangkau untuk dibeli. Daging unggas air, 

khususnya itik di Indonesia memiliki potensi untuk 

dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

alternatif penghasil daging selain ayam pedaging, ayam 

kampung dan ayam petelur. Peran itik baru sebatas sebagai 

sumber telur, sedangkan dagingnya belum banyak 

dimanfaatkan, hal ini yang memperlambat kepopuleran daging 

itik. Indonesia tidak memiliki tipe itik pedaging seperti halnya 

itik peking asal negara Cina. Itik pedaging yang ada selama ini 

sebagian besar merupakan itik afkir sehingga pedagang 

kekurangan stok. Sebagian peternak mengembangkan 

budidaya ternak itik unggul organik yang merupakan 

persilangan dari itik Peking dan itik Mojosari.  

Itik Hibrida memiliki banyak keunggulan yaitu 

pertumbuhan daging yang cepat, untuk mencapai berat badan 

1,4 – 2 kg hanya diperlukan waktu pemeliharaan antara 40 – 

50 hari. Berbeda dengan itik lokal yang memerlukan waktu 

pemeliharaan hingga 3 atau 4 bulan. Tingkat Feed Convertion 

Ratio (FCR) tinggi. FCR adalah kemampuan ternak dalam 

menyerap nutrisi yang diberikan untuk pertumbuhan, semakin 

kecil FCR menunjukkan semakin bagus kemampuan ternak 

dalam menyerap nutrisi yang diberikan. Itik Hibrida 

memerlukan pakan sekitar 2,7 kg untuk mencapai berat ideal 

1,6 – 2 kg. Berbeda dengan bebek lokal yang memerlukan 
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pakan hingga 4 kg hanya untuk mencapai berat badan 1,2 – 1,4 

kg. Pertumbuhan daging yang cepat dan menjadikan bebek 

Hibrida sebagai primadona baru dalam usaha peternakan 

unggas. Itik Hibrida bisa dipanen dalam waktu 40 – 50 hari 

dengan biaya operasional lebih rendah, yang tentu saja ini 

sangat menguntungkan bagi peternak itik Hibrida. 

Permintaan masyarakat akan daging itik semakin 

besar dan ada kemungkinan akan terus meningkat, maka 

peluang usaha akan itik unggul organik yang merupakan 

persilangan dari itik peking dan itik mojosari sangat 

menjanjikan. Faktor penting yang mempenaruhi keberhasilan 

usaha itik Hibrida  adalah pakan, karena pertumbuhan itik 

Hibrida dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan, selain faktor bibit dan manajemen. 

Peternak itik Hibrida baik skala besar maupun skala 

kecil saat ini berusaha untuk meningkatkan kualitas ternak, 

namun bukan hal yang mudah karena negara indonesia 

merupakan negara tropis yang sangat potensial bagi 

perkembangan mikroorganisme yang dapat menyebabkan 

penyakit sehingga menurunkan produksi. Salah satu cara yang 

digunakan peternak untuk mencegah perkembangan 

mikroorganisme pada itik Hibrida, dengan cara menggunakan 

pakan tambahan. 

Penggunaan bahan pakan tambahan yang berkembang 

saat ini diyakini dapat meningkatkan konsumsi pakan, 

sehingga dapat mengejar target produksi karena dapat 

memberikan pertumbuhan bobot badan yang maksimal 

walaupun penggunaan dalam jumlah sedikit. Namun demikian 

bahan pakan tambahan yang beredar saat ini merupakan 

komoditi impor, sebagian besar bahannya berasal dari bahan 

kimia murni dan bahan sintetik.  Menurut Van den Bogaard, 
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London, Driesen, and Stobberingh (2001) bahwa kesalahan 

dalam cara pemberian antibiotik baik dalam hal batas 

penggunaan maupun penggunaan yang terus menerus dapat 

meningkatkan resistensi mikroba yang terdapat dalam saluran 

pencernaan. Penggunaan antibiotik mengakibatkan 

diproduksinya produk metabolit dalam bentuk residu 

antibiotik dan dapat terakumulasi ke dalam produk ternak 

seperti daging, telur, susu dan jaringan tubuh lainya. 

Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut 

adalah dengan memanfaatkan bahan baku yang mempunyai 

potensi sebagai bahan pakan tambahan seperti jintan hitam 

(Nigella sativa) tetapi penggunaan jintan hitam belum seluas 

penggunaan pada manusia. Berbagai penelitian terhadap obat 

tradisional saat ini banyak dilakukan untuk mencari efek yang 

bermanfaat bagi sistem imun ternak, salah satunya adalah 

jintan hitam (Nigella sativa). Nigella sativa atau jintan hitam 

telah lama digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan 

melawan penyakit. Kandungan nigella sativa terdiri atas asam 

amino, protein, karbohidrat, minyak atsiri, alkohol, saponin, 

dan berbagai kandungan lain. 

Penelitian tentang efek penggunaan jintan hitam 

sebagai bahan tambahan pakan terhadap penampilan produksi 

itik Hibrida yaitu  mengenai konsumsi pakan, pertambahn 

bobot badan, efisiensi pakan dan persentase karkas masih 

belum dilakukan untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan jintan hitam dalam pakan 

terhadap konsusmsi pakan, PBB, konversi pakan, Income Over 

Feed Cost (IOFC). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung jintan hitam 

(Nigella sativa) dalam pakan terhadap penampilan produksi 

itik Hibrida. Penampilan produksi itik Hibrida meliputi 

konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, Income Over Feed 

Cost (IOFC). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan 

terhada penampilan produksi itik Hibrida. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai  informasi 

bagi peternak dan Dinas Peternakan dalam pengaruh 

penggunaan tepung jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan 

terhadap penampilan produksi itik Hibrida. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Penggunaan bahan pakan tambahan dalam pakan 

dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemanfaatan 

bahan dari tumbuh-tubuhan serta biji-bijian sebagai bahan 

pakan. Penggunaan pakan tambahan berbahan dasar kimia 

yang sekarang digunakan cenderung kurang baik bagi manusia 

yang mengkonsumsinya, hal ini disebabkan adanya residu 

dalam daging itik tersebut. Keadaan ini membuat kita perlu 

mencari bahan pakan tambahan yang alami salah satunya bisa 

dipakai adalah jintan hitam (Nigella sativa). Jintan hitam 

(Nigella sativa) banyak mengandung minyak atsiri yang 

berfungsi untuk membantu didalam mengoptimalkan fungsi 

organ tubuh adanya kandungan vitamin dan mineral  yang 
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terdapat dalam jintan hitam makin meningkatkan nilai tambah 

tanaman ini sebagai jenis tanaman berkhasiat. Jintan hitam 

banyak mengandung asam lemak esensial dan asam linoleat 

yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan 

yang maksimum (Saleh, 1992). 

 Minyak atsiri berkhasiat untuk mengatur keluarnya 

asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi 

pekerjaan usus yang terlalu berat dalam mencerna zat 

makanan (Darwis, Madjo dan Hasisyah., 1991). Minyak atsiri 

dalam jintan hitam (Nigella sativa)  menyebabkan penyerapan 

zat makanan semakin lancar dengan demikian akan terjadi 

peningkatan kekosongan pada lambung sehingga dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi pakan. Minyak 

atsiri dalam jintan hitam memberikan pengaruh terhadap 

sistem pernafasan, dari hasil penelitian  El Tahir and Ashour 

(1993) menunjukkan bahwa pemberian intravena minyak atsiri 

dalam dosis 4 – 32 ml/kg pakan dapat meningkatkan tingkat 

pernafasan dan meningkatkan tekanan intra-trakea. Minyak 

atsiri dalam jintan hitam memberikan pengaruh antimikroba, 

spesies bakteri yang rentan termasuk Salmonella, Shigella 

shigae, Bacillus cereus, Pseudomonas aerogenosa selain itu 

minyak ini juga sebagai anti jamur (Rathee, Mishra and 

Kaushal., 1982). 

 Menurut Osman dan El-Barody (1999) penambahan 

jintan hitam dalam pakan ayam pedaging akan meningkatkan 

pertumbuhan bobot badan. Penambahan jintan hitam sebanyak 

4 % pada pakan menghasilkan penambahan bobot badan lebih 

tinggi dan meningkatkan nilai konversi pakan. (Al Homidan, 

Al-Qarawi, Al-Waily and Adam,. 2002).  Persentase 

pemberian jintan hitam dalam pakan ayam pedaging sebanyak 

1 % dapat meningkatkan  pertumbuhan, konversi pakan dan 
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karkas (Guler, Dalkılıç, Ertas and Çiftçi,. 2005). Abu-Dieyeh 

and Abu-Darwish (2008) melaporkan bahwa persentase 

penambahan Nigella sativa  1 dan 1,5 % meningkatkan 

pertambahan bobot badan dan meningkatkan pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan.  Menurut Talha, Abbas and 

Ahmed (2010) penambahan jintan hitam sebagai suplement 

pada ayam pedaging akan mengurangi konsumsi pakan tetapi 

meningkatkan pertumbuhan bobot badan serta efisiensi pakan. 

Menurut Al-Mufarrej (2013) efek samping yang 

menguntungkan dari biji dan minyak Nigella sativa untuk 

penyakit infeksius, bahkan pernah dilaporkan bahwa 

penambahan biji Nigella sativa pada pakan broiler akan  

meningkatkan berat badan dan  reproduksi, serta penambahan 

Nigella sativa dalam pakan broiler akan meningkatkan 

imunitas dan konversi pakan. Guller et al.(2005) melaporkan 

bahwa Persentase pemberian 1 % dapat meningkatkan  

pertumbuhan bobot badan, konversi pakan dan kualitas karkas. 

Pengaruh penambahan jintan hitam (Nigella sativa) dalam 

pakan tidak hanya meningkatkan  pertumbuhan bobot badan, 

konversi pakan dan kualitas karkas tetapi juga berguna untuk 

meningkatkan kesehatan numerik dan kinerja ayam pedaging  

(Nassir and Grashorn, 2010) 

  

1.6 Hipotesis 

 Penggunaan tepung jintan hitam (Nigella sativa) 

dalam pakan dapat memperbaiki serta meningkatkan 

penampilan produksi itik Hibrida. 

 


