
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ternak babi merupakan ternak non ruminansia yang berlambung tunggal,yang

pemeliharaannya relatif lebih mudah dibandingkan ternak lainnya. Babi termasuk

hewan omnivora (pemakan segala macam bahan pakan) danpertumbuhannya relatif

cepat. Bisnis babi terutama di Indonesia mengalami peningkatan yang relatif cepat

dengan ditandai tumbuh dan berkembangnya peternakan babi rakyat baik dalam

skala kecil maupun perusahaan peternakan yang lebih besar dengan teknologi yang

lebih baik (Shihombing, 2006). Hal ini dibuktikan dengan konsumsi daging babi di

Indonesia terus meningkat, meskipun banyak masyarakat Indonesia yang tidak

mengkonsumsi daging babi. Tahun 2015 konsumsi per kapita per tahun daging babi

di Indonesia sebesar 0,156 kg diiringi dengan jumlah total produksi daging babi

sebanyak 302,29 ribu ton pada tahun 2014 yang kemudian meningkat menjadi 319,1

ribu ton di tahun 2015 dimana populasinya juga meningkat yakni pada tahun 2014

populasi ternak babi di Indonesia sebanyak 7.694.000 ekor menjadi 8.044.000 ekor di

tahun 2015 dengan pemotongan terbanyak babi di Provinsi Kalimantan Barat

sebanyak 337,65 ribu ekor (Kementerian Pertanian, 2015).

Ternak babi merupakan hewan politokus yang dapat memberikan sumbangan

yang sangat berarti bagi peningkatan pemenuhan kebutuhan daging dan secara

ekonomis sangat menguntungkan karena dengan satu kelahiran banyak dihasilkan

anak babi. Upaya memaksimalkan status produksi dan reproduksi diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas ternak yang dihasilkan(Mege et al. 2006).Saat ini ada 10

bangsa babi yang telah diusahakan di Indonesia antara lain Landrace, Yorkshire,
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Duroc, Tamworthdan Sadle Back. Babi ini umumnya sudah berupa persilangan yang

diusahakan pada perusahaan komersial sehingga bangsa murni sulit ditemukan

(Aritonang, 2004). Bangsa babi tersebut memiliki sifat-sifat kualitatif yang berbeda

antar bangsa dan relatif seragam dalam bangsanya (Lasley, 1978). Diantara sifat-sifat

tersebut yang diinginkan peternak adalah sifat yang bermanfaat dan bermakna

ekonomi, seperti daya produksi, jumlah dan bobot anakan saat lahir, disapih dan

dibesarkan atau pertumbuhan, mortalitas rendah serta efisiensi penggunaan

makanan yang tinggi. Produktivitas inilah yang selalu diusahakan ditingkatkan melalui

perbaikan genetis dengan jalan seleksi dan perkawinan serta melalui perbaikan

lingkungannya.

Beberapa karakter yang merupakan kelebihan ternak babi adalah tingkat

efisiensi penggunaan pakan yang tinggi, pertumbuhan cepat, umur kebuntingan yang

relatif singkat (104-105 hari), prolifik, cepat dewasa tubuh dan serta lebih tahan

terhadap penyakit. Keuntungan yang diperoleh pada perusahaan ternak babi tidak

terlepas dari dukungan program pemuliaan untuk meningkatkan mutu ternak.

Peningkatan mutu ternak babi pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu

seleksi dan sistem perkawinan (Hakim, 1999). Sifat-sifat produksi seperti bobot lahir,

bobot sapih dan mortalitas anak babi merupakan salah satu sifat yang dapat dijadikan

tolak ukur keberhasilan dalam manajemen peternakan dan mempunyai arti yang

penting dalam pengembangan usaha peternakan. Sifat tersebut dapat digunakan

untuk menentukan bobot badan selanjutnya serta tolak ukur yang baik untuk

menentukan kemampuan induk dalam mengasuh anaknya. Cara yang sudah umum

diketahui untuk meningkatkan produktivitas ternak adalah dengan meningkatkan mutu

genetik ternak sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Sifat-sifat produksi dan

reproduksi ternak babi yang sangat menentukan tingkat keuntungan dalam usaha
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peternakan babi adalah umur pertama bunting, jumlah anak yang dilahirkan per induk

perkelahiran, bobot lahir, jumlah anak disapih, mortalitas dan bobot sapih. Sifat-sifat

tersebut sangat dipengaruhi oleh bangsa dan frekuensi beranak dari induk babi

(Pardosi, 2004).

Heritabilitas adalah suatu koefisien yang menggambarkan berapa bagian dari

keragaman fenotipik total yang disebabkan oleh pengaruh kelompok gen yang beraksi

secara aditif dimana nilai parameter ini berperan di dalam pelaksanaan seleksi.Salah

satu upaya peningkatan mutu genetik babi adalah melalui seleksi yang diarahkan

untuk menghasilkan babiseperti tetuanya yang diharapkan keunggulannya dapat

diwariskan kepada anaknya. Hal ini dapat dilakukan apabila nilai heritabilitas yang

menunjukkan persentase keunggulan tetua yang diwariskan kepada anaknya terlebih

dahulu diestimasi melalui litter size, bobot lahir dan bobot sapihnya. Bobot lahir

merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas ternak (Hardjosubroto,

1994). Bobot lahir yang tinggi di atas rataan, umumnya akan memiliki kemampuan

hidup lebih tinggi dalam melewati masa kritis, pertumbuhannya cepat dan akan

memiliki bobot sapih yang lebih tinggi.

Penyusunan program pemuliaan yang baik memerlukan nilai-nilai parameter

genetik dan metode seleksi yang cocok. Parameter genetik yang diperlukan antara

lain heritabilitas, ripitabilitas dan korelasi (genetik, fenotip dan lingkungan). Secara

teoritis heritabilitas, ripitabilitas dan korelasi bukan merupakan suatu konstanta. Nilai-

nilai tersebut sangat tergantung dari populasi, tempat dan metode penaksiran yang

digunakan. Heritabilitas digunakan dalam menaksir respon seleksi dan keakuratan

seleksi sehingga program pemuliaan yang disusun dapat diprediksi kemajuan

genetiknya. Dengan demikian, walaupun populasi babi di setiap breed yang berbeda

dijadikan sampel, diharapkan dapat dijadikan model peningkatan genetik babi di
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seluruh Indonesia secara umum, karena pada dasarnya nilai-nilai parameter genetik

tidak dipengaruhi oleh kinerja ternak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh keragaman

yang terjadi pada populasi tersebut.

.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Adakah perbedaan performans produksi babi Duroc dan Yorkshire serta

persilangannya.

2. Berapa nilai heritabilitas litter size, bobot lahir dan bobot sapi pada babi Duroc

, Yorkshire serta persilangannya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perbedaan performans produksi babi Duroc dan Yorkshire serta

persilangannya.

2. Nilai heritabilitas litter size, bobot lahir dan bobot sapi pada babi Duroc,

Yorkshire serta persilangannya.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peternak dan industri peternakan babi

serta para pengguna yang memerlukan informasi mengenai produksi dan reproduksi

berbagai bangsa babi dan persilangannya untuk mendapatkan produktivitas

yangoptimal serta diharapkan juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar

informasi untuk penelitian selanjutnya.


