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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Varietas Itik, Kepadatan Kandang dan 

Interaksinya Terhadap Konsumsi Pakan 

4.1.1 Pengaruh Varietas Itik Terhadap Konsumsi Pakan 

Pengaruh varietas itik terhadap konsumsi pakan itik 

Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian tercantum pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh varietas itik terhadap konsumsi pakan itik 

Mojosari dan itik Hibrida (g/ekor) selama penelitian. 

Jenis itik Rataan Konsumsi Pakan (g/ek/h) 

a1 1912,52 ± 114,81 

a2 1936,93 ± 153,69 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 7 

dan Tabel 3 menunjukkan bahwa varietas itik memberikan 

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

konsumsi pakan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rataan konsumsi pakan itik Hibrida 1936,93 ± 153,69 (g) lebih 

baik dari pada itik Mojosari dengan rataan konsumsi pakan 

yaitu 1912,52 ± 114,81 (g). Hal ini disebabkan karena sifat 

genetik yang berbeda dan setiap jenis itik mempunyai 

kemampuan untuk mengkonsumsi pakan yang berbeda. Sesuai 

dengan pendapat Anggorodi (1980) bahwa konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh besar dan bangsa, suhu sekitar, fase produksi, 

perkandangan, derajat kepadatan, tersedianya air bersih, tingat 

penyakit dalam kelompok, kandungan energi dalam pakan. 

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Wahju (1992) yang 
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menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh bangsa, 

sistem kandang, temperatur lingkungan, tahap produksi, 

periode pertumbuhan dan penyakit. 

4.1.2 Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap Konsumsi 

Pakan 

Pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi 

pakan itik Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian 

tercantum pada Tabel 4. Diagram pengaruh varietas itik dan 

kepadatan kandang terhadap konsumsi pakan dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

Tabel 4. Pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi 

pakan itik Mojosari dan itik Hibrida (g/ekor) selama 

penelitian. 

Kepadatan Kandang Rataan Konsumsi 

Pakan (g/ek/h) 

Notasi 

b3 1622,66 ± 50,71 a 

b2 1772,98 ± 27,84 b 

b1 2378,54 ± 48,76 c 
Keterangan: a-c) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 7 

dan Tabel 4 menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi pakan. Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepadatan kandang maka semakin 

rendah pakan yang dikonsumsi. Pada perlakuan b1 (kepadatan 

kandang 3 ekor/0,25m²) memiliki nilai konsumsi pakan yang 

terbaik yaitu 2378,54 ± 48,76 (g), sementara pada perlakuan b2 

(kepadatan kandang 5 ekor/0,25m²) memiliki nilai konsumsi 

pakan 1772,98 ± 27,84 (g), dan nilai konsumsi pakan terendah 
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adalah pada perlakuan b3 (kepadatan kandang 7 ekor/0,25m²) 

yaitu 1622,66 ± 50,71 (g). Pada Gambar 1  terlihat baik 

varietas a1 (itik Mojosari) maupun varietas a2 (itik Hibrida) 

menunjukkan penurunan nilai konsumsi pakan seiring dengan 

meningkatnya kepadatan kandang, yang disebabkan karena 

semakin banyak ternak pada luasan tertentu akan memberikan 

persaingan atau kompetisi yang lebih ketat, sehingga 

kesempatan untuk mengkonsumsi pakan relatif sedikit, jumlah 

pakan yang dikonsumsi juga lebih sedikit, dan begitu juga 

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Srigandono (1986) 

bahwa kepadatan kandang yang melebihi kebutuhan optimal 

dapat menurunkan konsumsi ransum. Semakin tinggi 

kepadatan kandang juga mengakibatkan terjadi persaingan 

atau perebutan dalam mengkonsumsi ransum yang disebabkan 

ruang kandang yang terlalu sempit. Keadaan kandang yang 

terlalu sempit dapat mengakibatkan peningkatkan akumulasi 

zat karbon dioksida serta penurunan kadar oksigen di dalam 

kandang yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat 

serta itik rentan terhadap penyakit hingga dapat 

mengakibatkan kematian pada anak itik. Hal ini sesuai dengan 

Anggorodi (1980) bahwa konsumsi ransum itik pedaging 

sebagian besar tergantung kepada suhu kandang, strain, fase 

pertumbuhan dan kandungan energi ransum. Dalam penelitian 

yang dilakukan, pada perlakuan b3 (kepadatan kandang 7 

ekor/0,25m²) memiliki nilai konsumsi pakan yang terendah, 

yaitu sebesar 1622,66 ± 50,71 (g), demikian ini berarti pada 

perlakuan b3 itik tidak dapat memanfaatkan pakan dengan 

baik. 
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4.1.3 Interaksi Varietas Itik dan Kepadatan Kandang 

Terhadap Konsumsi Pakan 

Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang terhadap 

konsumsi pakan tercantum pada Tabel 5. 

Tabel 5. Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang 

terhadap konsumsi pakan. 

Perlakuan Rata-rata (g/ek/h) Notasi 

a2b3 1550,94 ± 123,49 a 

a1b3 1694,38 ± 176,72 ab 

a1b2 1733,60 ± 46,62 ab 

a2b2 1812,35 ± 7,33 b 

a1b1 2309,58 ± 6,20 c 

a2b1 2447,50 ± 42,72 c 

Keterangan: a-c) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik Lampiran 7 dan 

Tabel 5 menunjukkan bahwa interaksi antara varietas itik 
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dengan kepadatan kandang memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini 

disebabkan karena semakin lebar kepadatan kandang selalu 

diikuti oleh menurunnya konsumsi pakan. Sesuai dengan 

pendapat Murtidjo (2009) bahwa kepadatan kandang yang 

melebihi kebutuhan optimal dapat menurunkan konsumsi 

ransum. Semakin tinggi kepadatan kandang juga 

mengakibatkan terjadi persaingan atau perebutan dalam 

mengkonsumsi ransum yang disebabkan ruang kandang yang 

terlalu sempit. Berdasarkan hasil uji duncan 5% menunjukkan 

bahwa itik Hibrida dengan kepadatan kandang 3 ekor/0,25m² 

(a2b1) memberikan nilai konsumsi yang tertinggi dan itik 

Mojosari dengan kepadatan kandang 7 ekor/0,25m² (a1b3) 

memberikan nilai konsumsi terendah. Hal ini disebabkan di 

dalam unit percobaan itik 3 ekor/0,25m
2
 relatif sedikit 

kompetisi sehingga memberikan keleluasaan mengkonsumsi 

pakan yang lebih banyak dibanding dengan jumlah itik yang 

dipelihara 7 ekor dalam luasan yang sama. Demikian ini 

berarti ada keterkaitan antara semakin banyak itik yang 

dipelihara akan memberikan jumlah konsumsi pakan yang 

sedikit. 

4.2. Pengaruh Varietas Itik, Kepadatan Kandang dan 

Interaksinya Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

4.2.1 Pengaruh Varietas Itik Terhadap Pertambahan 

Bobot Badan 

Pengaruh Varietas itik terhadap pertambahan bobot 

badan itik Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian 

tercantum pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Pengaruh varietas itik terhadap pertambahan  bobot 

badan itik Mojosari dan itik Hibrida (g/ekor) selama 

penelitian. 

Jenis itik Pertambahan Bobot Badan (g) Notasi 

a1 566,50 ± 44,45 a 

a2 604,98 ± 62,03 b 

Keterangan: a-b) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 8 

dan Tabel 6 menunjukkan bahwa varietas itik memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan. Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rataan pertambahan bobot badan itik Hibrida 604,98 ± 

62,03 (g) lebih baik dari pada itik Mojosari dengan rataan 

pertambahan bobot badan 566,50 ± 44,45 (g), hal ini 

disebabkan karena peningkatan pertambahan bobot badan ini 

sejalan dengan meningkatan konsumsi pakan yaitu semakin 

tinggi konsumsi pakan maka meningkatan pula bobot 

badannya, karena salah satu fungsi pakan dalam tubuh unggas 

selain untuk kebutuhan hidup pokok juga untuk pertumbuhan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Jull (1982) yang menyatakan 

bahwa persentase kenaikan bobot badan dari minggu ke 

minggu berikutnya selama periode periode pertumbuhan tidak 

sama. Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh genetik 

(strain), jenis kelamin, lingkungan, manajemen, kualitas dan 

kuantitas ransum yang dikonsumsi. 

Penelitian yang telah dilakukan itik Hibrida 

memberikan bobot badan yang lebih besar dibandingkan itik 

Mojosari, hal tersebut menunjukkan bahwa pertambahan bobot 
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badan itik Hibrida lebih tinggi dan mengkonsumsi pakan yang 

lebih banyak jika dibandingkan dengan itik Mojosari. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Rasyaf (2000) bahwa pertumbuhan 

itik sangat dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, 

lingkungan sekitar, sistem perkandangan dan potensi 

genetiknya. 

4.2.2 Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

Pengaruh kepadatan kandang terhadap pertambahan 

bobot badan itik Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian 

tercantum pada Tabel 7. Diagram pengaruh varietas itik dan 

kepadatan kandang terhadap pertambahan bobot badan  dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

Tabel 7. Pengaruh kepadatan kandang terhadap pertambahan 

               bobot badan itik Mojosari dan itik Hibrida (g/ekor) 

               selama penelitian. 

Kepadatan Kandang 
Rataan Pertambahan Bobot 

Badan (g) 
Notasi 

b3 448,218 ± 9,51 a 

b2 548,875 ± 19,53 b 

b1 760,125 ± 30,79 c 

Keterangan: a-c) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)  

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 8 

dan Tabel 7 menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 

didapatkan dari selisih bobot badan akhir dengan bobot badan 

awal dimana faktor yang mempengaruhi bobot badan adalah 
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konsumsi pakan dan kondisi lingkungan. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepadatan kandang maka 

semakin rendah pertambahan bobot badan, perlakuan b1 

(kepadatan kandang 3 ekor/0,25m²) memiliki nilai 

pertambahan bobot badan yang terbaik 760,125 ± 30,79 (g), 

sementara itu perlakuan b2 (kepadatan kandang 5 ekor/0,25m²) 

memiliki nilai pertambahan bobot badan 548,875 ± 19,53 (g), 

dan nilai pertambahan bobot badan terendah adalah perlakuan 

b3 (kepadatan kandang 7 ekor/0,25m²) yaitu sebesar 448,218 ± 

9,51 (g). Pada Gambar 2 terlihat varietas a1 (itik Mojosari) 

maupun varietas a2 (itik Hibrida) menunjukkan penurunan 

nilai pertambahan bobot badan seiring dengan meningkatnya 

kepadatan kandang. Hal ini disebabkan karena semakin 

banyak ternak pada luasan tertentu akan memberikan 

persaingan atau kompetisi yang lebih ketat, sehingga 

kesempatan untuk mengkonsumsi pakan relatif sedikit, jumlah 

pakan yang dikonsumsi pun lebih sedikit pula, sehingga 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan menjadi rendah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardaka dalam Ali (2009) 

yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

pertambahan bobot badan ternak itik antara lain adalah jumlah 

konsumsi ransum. 
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4.2.3 Interaksi Varietas Itik dan Kepadatan Kandang 

Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang terhadap 

pertambahan bobot badan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang 

terhadap pertambahan bobot badan. 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

a2b3 434,77 ± 23,44 a 

a1b3 461,66 ± 33,34 a 

a1b2 521,25 ± 55,96 ab 

a2b2 576,50 ± 28,12 b 

a1b1 716,58 ± 16,90 c 

a2b1 803,67 ± 33,09 d 

Keterangan: a-d) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik Lampiran 8 dan 

Tabel 8 menunjukkan bahwa interaksi antara varietas dan 

kepadatan kandang memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan (PBB). 

Berdasarkan uji duncan 5% data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepadatan kandang maka semakin 

rendah pertambahan bobot badan itik, perlakuan kandang 3 

ekor/0,25m
2
 (a2b1) memiliki nilai PBB tertinggi, sementara 

perlakuan kandang 5 ekor/0,25m
2
 (a1b2) memliki nilai PBB 

terendah. Hal ini disebabkan karena semakin banyak ternak 

pada luasan tertentu akan memberikan persaingan atau 

kompetisi yang lebih ketat, sehingga kesempatan untuk 
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mengkonsumsi pakan relatif sedikit serta jumlah pakan yang 

dikonsumsi juga lebih sedikit, menyebabkan pertambahan 

bobot badan yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Murtidjo (2009) bahwa kepadatan kandang 

yang melebihi kebutuhan optimal dapat menurunkan konsumsi 

ransum yang menyebabkan terlambatnya pertumbuhan ternak 

dan berkurangnya berat badan ternak. 

4.3. Pengaruh Varietas Itik, Kepadatan Kandang dan 

Interaksinya Terhadap Konversi Pakan 

4.3.1 Pengaruh Varietas Itik Terhadap Konversi Pakan 

Pengaruh varietas itik terhadap konversi pakan itik 

Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian tercantum pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh varietas itik terhadap konversi pakan itik 

Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian. 

Jenis itik Rataan Konversi pakan 

Pakan 

Notasi 

a1 3,41 ± 0,08 a 

a2 3,25 ± 0,09 b 

Keterangan: a-b) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 9 

dan Tabel 9 menunjukkan bahwa varietas itik memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi 

pakan. Data hasil penelitian bahwa a2 (itik Hibrida) dengan 

rataan konversi pakan 3,25 ± 0,09 lebih baik daripada a1 (itik 

Mojosari) dengan rataan konversi pakan yaitu 3,41 ± 0,08. 
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Angka konversi pakan yang berbeda disebabkan karena 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan yang dicapai 

pada masing-masing perlakuan juga berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa itik Hibrida lebih efisien dalam 

penggunaan pakan. Sesuai dengan Siregar (2010) bahwa 

konversi pakan dapat digunakan sebagai standart produksi 

guna mengetahui efisiensi penggunaan pakan, dikatakan 

efisiensi dalam hal pengubahan pakan menjadi PBB. 

Pernyataan ini juga diperkuat oleh North (1990) bahwa 

prestasi produktivitas itik bukanlah dilihat dari bobot badanya 

saja, tetapi harus memiliki pertimbangan nilai konversi pakan. 

Dalam penelitian yang dilakukan, varietas itik mempengaruhi 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, dengan 

demikian konversi pakan juga dipengaruhi oleh varietas. Hal 

ini sesuai North (1990) bahwa nilai konversi pakan kecil 

semakin efisien karena konsumsi pakannya digunakan secara 

optimal untuk pertumbuhan itik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik pakan, 

bobot badan, kandunga nutrisi ransum, lingkungan tempat 

pemeliharaan, strain, dan jenis kelamin (Jull, 1982). Card and 

Nasheim (1979) menambahkan bahwa faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap konversi pakan adalah faktor genetik, 

kualitas pakan, kepadatan kandang, suhu yang kurang nyaman, 

penyakit dan persediaan pakan serta air minum yang terbatas, 

tatalaksana pemeliharaan, suhu lingkungan dan penyakit 

merupakan faktor-faktor yang menentukan konversi pakan. 
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4.3.2 Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap Konversi 

Pakan 

 Pengaruh kepadatan kandang terhadap konversi pakan 

itik Mojosari dan itik Hibrida selama penelitian tercantum 

pada Tabel 10. Diagram pengaruh varietas itik dan kepadatan 

kandang terhadap konversi pakan dapat dilihat pada Gambar 3. 

Tabel 10. Pengaruh kepadatan kandang terhadap konversi 

pakan itik Mojosari dan itik Hibrida selama 

penelitian. 

Kepadatan Kandang Rataan Konversi 

Pakan 

Notasi 

b1 3,14 ± 0,06 a 

b2 3,25 ± 0,07 a 

b3 3,61 ± 0,07 b 

Keterangan: a-b) notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 9 

dan Tabel 10 menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap konversi pakan. Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepadatan kandang maka nilai konversi 

pakan juga semakin tinggi, hal ini menunjukkan kurang 

efisiennya penggunaan pakan. Nilai konversi pakan berkisar 

antara (3,14 ± 0,06) – (3,61 ± 0,07), hal ini sesuai dengan 

Zakaria (1998) bahwa angka konversi pakan untuk itik lokal 

(Mojosari) adalah 2,87 sehingga dapat dikategorikan bahwa 

angka konversi pakan yang diperoleh itu besar. 
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Pada perlakuan b1 (kepadatan kandang 3 ekor/0,25m²) 

memiliki nilai konversi pakan yang terbaik yaitu (3,14 ± 0,06), 

sementara pada perlakuan b2 (kepadatan kandang 5 

ekor/0,25m²) memiliki nilai konversi pakan (3,25 ± 0,07), dan 

nilai konversi pakan tertinggi adalah perlakuan b3 (kepadatan 

kandang 7 ekor/0,25m²) yaitu sebesar (3,61 ± 0,07). Pada 

Gambar 3 terlihat varietas a1 (itik Mojosari) maupun varietas 

a2 (itik Hibrida) menunjukkan peningkatan nilai konversi 

pakan seiring dengan meningkatnya kepadatan kandang. 

Penelitian yang telah dilakukan bahwa kepadatan kandang 

mempengaruhi konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, 

dengan demikian konversi pakan juga dipengaruhi oleh 

kepadatan kandang. Kepadatan kandang dapat meningkatkan 

efisiensi pakan sehingga angka konversi pakannya rendah, 

sesuai dengan Rasyaf (2000) yang menyatakan bahwa yang 

mempengaruhi konversi pakan antara lain strain atau bangsa, 

mutu ransum, keadaan kandang dan jenis kelamin. Pernyataan 

ini juga didukung oleh Lohman yang dikutip oleh Hakim 

(1987) bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh faktor genetik, 

tatalaksana pemeliharaan, temperatur lingkungan, kualitas 

pakan, kepadatan kandang dan penyakit. 
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4.3.3 Interaksi Varietas dan Kepadatan Kandang 

Terhadap Konversi Pakan 

Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang terhadap 

konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Interaksi varietas itik dan kepadatan kandang 

terhadap konversi pakan. 

Perlakuan Rata-rata 

a₂b₁ 3,05 ± 0,09 

a₂b₂ 3,15 ± 0,14 

a1b1 3,22 ± 0,07 

a₁b2 3,35 ± 0,35 

a2b3 3,56 ± 0,10 

a1b3 3,66 ± 0,14 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 9 

dan Tabel 11 menunjukkan bahwa interaksi antara varietas itik 

dan kepadatan kandang memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal ini 

dikarenakan karena variabel tidak menunjukkan selisih nilai 

yang signifikan, dan juga karena keterkaitan faktor-faktor 

yang ada relatif kecil sehingga tidak tampak dalam uji 

statistik. 

 


