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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Ternak Itik
Itik yang dikenal sekarang (Anas domesticus)

merupakan itik jinak keturunan dari itik liar dari species Anas
plathyrynchos yang dikenal dengan nama Wild Mallard. Itik
liar hidup berpasangan (monogamous) dan secara naluri masih
menunjukkan sifat mengerami telurnya. Dengan adanya proses
domestikasi dari itik-itik liar dan adanya perubahan ilmiah
sehingga itik sekarang terjadi perubahan pada bentuk tubuh
dan sifat mengeram yang hilang dan monogamous menjadi
polygamous (Achmanu dan Muharlien, 2011). Itik termasuk
dalam :

Kerajaan : Animalia
Filum : Vetebrata
Kelas : Aves
Sub Kelas : Neornitas
Ordo : Anseriformes
Family : Lammelirosetress
Genus : anatidae
Species : Anas

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.
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Dibandingkan dengan ternak unggas lainnya, itik memiliki
keunggulan mempertahankan produksi telur lebih lama.
Keberhasilan itik lokal beradaptasi dengan lingkungan di
Indonesia membuat ternak tersebut dapat hidup dan
berkembangbiak dimana saja. Hal ini menyebabkan tingginya
populasi itik di Indonesia. Itik lokal tergolong dalam bangsa
Runner (itik Indonesia) karena memiliki postur tubuh dan
kemampuan bertelur yang baik (Bhartono, 2001)

2.2 Itik 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 dikembangbiakkan. Bibit unggul yang banyak
diternakkan di Indonesia adalah jenis itik petelur seperti Ititk
Tegal, Itik Khaki Champbell, Itik Alabio, Itik Mojosari, Itik
Bali, Itik CV 2000-INA dan Itik Mandalung (Prihatman,
2000).

Itik peking berasal dari Tiongkok yang merupakan salah
satu bangsa itik pedaging yang paling banyak dibudidayakan
dan biasanya itik peking diolah sebagai masakan tradisional.
Itik peking adalah tipe itik yang dipelihara untuk
menghasilkan daging atau disebut itik pedaging. Itik peking
relatif lebih tahan terhadap segala cuaca, tidak membutuhkan
banyak air dalam hidupnya, air hanya dibutuhkan untuk
minum. Pertumbuhan itik peking sangant cepaat 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 (Windhayarti, 2000). Menurut Cahyono (2000),
itik peking memiliki kelebihan dibandingkan jenis itik yang
lain. Kelebihan itu adalah :
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 Laju pertumbuhannya lebih cepat.
 Itik Peking lebih tahan penyakit dibanding itik lokal.
 Sifat itik Peking tidak kanibal

Itik Peking mulai di ternakkan di Indonesia baik sebagai
penghasil bibit maupun penghasil daging. Pada umur 7
minggu itik Peking diharapkan sudah mencapai bobot badan
2,10 kg. Saat ini untuk memenuhi permintaan konsumen,
karkas itik Peking masih diimpor dari luar negeri. Daging itik
peking sudah umum disajikan oleh restoran atau hotel-hotel di
kota besar (Hardi, 2010). Itik peking disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Itik Peking

Itik Khaki Campbell merupakan itik petelur dan
pedaging yang diciptakan oleh Mrs. Adele Campbell dari
Gloucestershine, Inggris tahun 1800 yang menyilangkan
antara itik liar (Mallard) dengan itik Indian Runner namun
diperkirakan ada darahn dari itik Rouen dari Perancis.
Produksi  telur itik Khaki Campbell dapat mencapai 300 butir
per ekor per tahun. Berat telur rata-rata 60 gram dan warnanya
putih. Di Indonesia, itik khaki Campbell sulit bisa berproduksi
setinggi di Eropa (Achmanu dan Muharlien, 2011).
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Itik Khaki Campbell memperlihatkan tingkat produksi
telur 27% lebih tinggi dibandingkan dengan itik Alabio
maupun itik Bali dan 33% lebih tinggi dari itik Tegal. Itik
Khaki Campbell mempunyai kemampuan memproduksi telur
yang paling tinggi berbanding itik jenis lain (Ismoyowati,
Yuwanta, Sidadolog dan Keman, 2006). Itik Khaki Campbell
dapat dilihat pada Gambar 3.

a.
b.

Gambar 3. Itik Khaki Campbell

Itik hibrida merupakan itik hasil kawin silang antara dua
jenis itik yang bertujuan mendapatkan keturunan yang
mewarisi sifat baik dari indukan jantan dan betinanya. Itik
hibrida memiliki pertambahan bobot badan yang baik, itik
hibrida hasil persilangan antara itik peking dengan itik Khaki
Champbell umur 7 minggu mampu mencapai bobot badan 1,6
kg sedangkan itik hibrida persilangan itik jantan Mojosari
dengan itik betina Alabio umur 8 minggu itik mampu
mencapai bobot badan 1,3 kg (Ketaren, 2002)

Itik hibrida memiliki ciri sebagai berikut: 1) warna bulu
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
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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). Itik
hibrida hasil persilangan antara itik peking dengan itik Khaki
Champbell mempunyai produktivitas yang tinggi dengan
pertambahan bobot badan perminggu diatas 200 gram. Pada
umur 6 minggu bobot badan sudah mencapai 1,3 kg dengan
FCR 2,14, pada umur 7 minggu bobot badan sudah mencapai
1,5 kg, protein daging itik adalah 23,5 g, sedangkan protein
daging ayam adalah 18,2 g (Piliang, 2000).

Sukmawa 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, napsu makan besar dan bebas dari penyakit.

2.3 Kebutuhan Nutrisi Itik Hibrida
Itik merupakan ternak unggas yang sebagian besar

hidupnya berada di air, untuk tumbuh maksimal itik
membutuhkan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisisesuai
umur pertumbuhan itik tersebut (Cahyono, 2000). Informasi
kebutuhan nutrisi untuk itik pedaging untuk umur 0-2 minggu
protein dan energi adalah 22% dan 2900 kkal/kg sedangkan
untuk umur 3-7 minggu adalah 16% dan 2900kkal/kg (NRC,
1994). Pola pemberian pakan untuk itik 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 pellet dan konsentrat (Saiefmuh, 2012).
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Pakan itik hibrida dapat dibuat dengan cara mencampur
beberapa limbah pertanian, perikanan dan pakan pabrik
(kosentrat). Pakan untuk itik periode starter diberikan
sebanyak 20-40  g/ekor/hari dengan frekuensi 3-4 kali,
sedangkan periode grower sebanyak 40-60 g/ekor/hari dengan
frekuensi 2-3 kali. Pakan yang digunakan untuk itik hibrida
terdiri dari dua jenis yaitu starter dan grower. Kebutuhan
nutrisi itik hibrrida pada periode grower berdasarkan Widodo
(2006) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Itik Hibrida Periode Grower Umur
2-7 Minggu

Sumber: Widodo (2006)

2.4 Lumpur Organik Unit Gas Bio
Menurut Udiharto (1992) lumpur organik unit gas bio

(LOUGB) memiliki kandungan unsur hara yang lengkap tetapi
dalam jumlah sedikit. Peningkatan kualitas terutama
kandungan unsur hara makro (nitrogen, fosfor, dan kalium)
perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dengan
komposisi tertentu. Komposisi gas yang terdapat di dalam gas
bio adalah methana (CH4) sebesar 40 − 70%, karbondioksida
(CO2) sebesar 30 − 60% serta sedikit hidrogen (H2) dan

Zat Makanan Umur 2-7 minggu
EM (Kkal/kg) 3000
PK (%) 16
LK (%) 5-8
SK (%) 3-5
Kalsium (%) 0,6
Fosfor (%) 0,3
Lisin (%) 0,65
Metionin (%) 0,3
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hidrogen sulfida (H2S). Keuntungan lain yang diperoleh dari
proses pembuatan gas bio adalah lumpur yang dapat
digunakan sebagai pupuk. Proses ekstraksi gas bio di dalam
tangki pencerna terjadi dalam kondisi anaerob, sehingga dapat
dikatakan dalam keadaan stabil dan bebas pathogen serta dapat
digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah dan dapat
diolah sebagai pakan ternak.

Gas bio memberikan solusi alternatif sumber energi
terbarukan. Gas bio merupakan gas yang dilepaskan oleh
bahan-bahan organik (kotoran ternak, kotoran manusia, jerami,
sekam, dan daun-daun hasil sortiran kayu) yang mengalami
proses metanisasi (Nurzakiyah, 2011). Gas bio merupakan gas
hasil aktivitas biologi melalui proses fermentasi anaerob yang
terjadi didalam biodegester. Gas ini berasal dari berbagai
macam limbah organik seperti sampah biomassa, kotoran
manusia, kotoran hewan, limbah domestic (rumah tangga),
sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang
biodegredable dalam kondisi anaerob dapat dimanfaatkan
menjadi energi melalui proses anaerob (Sutrisno, 2013).
Produksi gas bio yang tinggi adalah dari bahan-bahan atau
kotoran yang mengandung C dan N dengan perbandingan 30
(C/N= 30). Feses secara umum mengandung 72-79% N, 61-
87% P, dan 82-92% K (Apandi, 1979; Junus, 1995). Feses
juga mengandung zat-zat makanan seperti protein,
karbohidrat, dan mineral dalam ukuran relatif rendah tetapi
masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan untuk
ikan.

Pembentukan gas bio dilakukan oleh mikroba dalam
kondisi anaerob yang meliputi 3 tahap yaitu tahap hidrolisis,
tahap pengasaman, dan tahap methanogenik. Tahap hidrolisis
terjadinya pelarutan bahan-bahan organik mudah larut dan
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pencernaan bahan organik yang komplek menjadi sederhana,
perubahan struktur primer menjadi monorer (gula sederhana)
yang terbentuk pada tahap ini akan menjadi bahan makanan
bagi bakteri asam. Produk akhir dari gula-gula sederhana pada
tahap ini akan dihasilkan asam asetat, propionate, format,
laktat, alkohol, dan sedikit butirat. Tahapan yang terakir
adalah methanogenik yaitu proses pembentukan gas metan,
sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 4.

1. Hidrolisis (C6H10O5)n+nH2O n(C6H12O6)
Selulosa Glukosa

2. Pengasaman (C6H12O6)n+nH2O CH3CHOHCOOH
Glukosa Asam Laktat

CH3CH2CH2COOH+CO2+H2

Asam Butirat
CH3CH2OH+CO2

Etanol

3. Metanogenik 4H2+ CO2 2H2O+CH4

CH3CH2OH+CO2 CH3 COOH+CH4

CH3 COOH+ CO2 CO2+CH4

H3 CH2CH2COOH +2H2+ CO2 CH3 COOH+CH4

Gambar. 4. Bagan perombakan selulosa hingga terbentuk
gas bio

Selulosa

Glukosa

Asam Lemak dan Alkohol

Metan+CO2
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Bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam fase
pembentukan gas bio terdiri dari:

1. Bakteri pembentuk asam (Acidogenic bacteria)
yang merombak senyawa organik menjadi
senyawa yang lebih sederhana yaitu, berupa asam
organik, CO2, H2, H2S.

2. Bakteri pembentuk asetat (Acetogenic bacteria)
yang merubah asam organik, dan senyawa netral
yang lebih besar dari methanol menjadi asetat dan
hydrogen. Contoh dari bakteri pembentuk asam
adalah Methanobacillus desulfoxibrio.

3. Bakteri penghasil metan (Methanogens) yang
berperan dalam merubah asam-asam lemak dan
alcohol menjadi metan dan karbondioksida. Bakteri
pembentuk metan antara lain Methanococcus,
Methanobacterium, dam Methanosarcina.

Limbah organik yang diproses menjadi gas bio selain
menghasilkan bahan bakar juga menghasilkan LOUGB yang
kualitasnya sebagai pupuk lebih tinggi dibandingkan dengan
kompos dan relatif tidak mengandung bibit penyakit (Apandi,
1979; Junus, 1995). Limbah gas bio dari kotoran sapi dapat
digunakan sebagai bahan baku alternatif pengganti tepung
pollard, karena mengandung kadar protein 17,08%, lemak 0,81
%, karbohidrat 38,85 %, mudah didapat, murah, jumlah dan
ketersediaannya terjamin sepanjang tahun.

Harga 1 kg limbah gas bio dari kotoran sapi Rp. 500,
sedangkan harga 1 kg tepung pollard Rp. 2900. Pemakaian
limbah gas bio dari kotoran sapi sebagai alternatif bahan baku
pakan telah dilakukan Utomo (2006), dan dikatakan bahwa
limbah gas bio dapat diterima oleh ikan nila Oreochromis
niloticus. Penggunaan limbah gas bio dari kotoran sapi sebagai
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alternatif bahan baku pakan ikan diduga masih dapat dikaji
melalui formulasi dengan bahan baku lain untuk meningkatkan
nilai nutrisi, serta palatability pakan. Yurmiati, Kusmajadi,
dan Wiradana (2008) menyatakan bahwa bio-sludge
merupakan padatan sisa hasil pembuatan gas bio yang masih
mengandung bahan organik yang belum terurai. Kandungan
gizi bio-sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13,3 %,
serat kasar 24,3 % dan energi 3651 kkal/kg. melihat
kandungan gizi yang baik dalam bio-sludge maka bio-sludge
dari sapi perah dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan
alternatif sebagai sumber serat dan energi.

Ketersediaan yang cukup melimpah dari bio-sludge dan
kandungan gizinya yang baik, tidak beracun, maka dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif secara luas dan
ekonomis, namun sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan
oleh peternak dan pengaruhnya terhadap produktivitas ternak.
Limbah produksi gas bio sapi dalam bentuk LOUGB adalah
kotoran sapi yang telah mengalami tahap akhir dekomposisi
anaerob untuk menghasilkan gas metan. LOUGB yang berasal
dari gas bio sangat baik untuk dijadikan pupuk karena
mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh
tumbuhan seperti P, Mg, Ca, K, Cu, dan Zn (Oman, 2003).

2.5 Konsumsi Pakan
Konsumsi pakan merupakan hal yang penting karena

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk hidup
pokok maupun produksi (Yantimala, 2011). Meningkatnya
pakan yang dikonsumsi akan memberikan kesempatan pada
tubuh untuk menyerap zat-zat makanan yang lebih banyak
sehingga kebutuhan zat-zat makanan terpenuhi (Abun, 2005).
Pemberian serat kasar dalam pakan yang terlampau tinggi
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akan menurunkan konsumsi pakan. Untuk mendapatkan
performan unggas yang optimal, maka pemberian pakan
diusahakan merupakan pakan seimbang antara tingkat energi
dan zat makanan lainnya. Kecernaan pakan yang rendah akan
mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang sedikit karena
saluran pencernaan memerlukan waktu yang lebih lama untuk
proses pencernaan, sehingga zat makanan yang dapat diserap
dan dimanfaatkan oleh tubuh menjadi semakin sedikit.
Konsekuensinya itik berusaha untuk meningkatkan konsumsi
pakan guna memenuhi kebutuhannya (Rositawati dkk, 2010).

Kualitas pakan dalam 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 (Rizal, 2006). Unggas bersifat mengkonsumsi pakan
untuk memperoleh energi sehingga kadar energi yang
dihasilkannya sangat berhubungan erat dengan jumlah pakan
yang dikonsumsi tiap harinya. Apabila 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. Sebaliknya,
apabila energi kurang maka unggas akan mengkonsumsi pakan
untuk mendapatkan energi lebih banyak yang berakibat pada
konsumsi protein yang berlebihan.

2.6 Pertambaham Bobot Badan
Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan selisih

antara bobot akhir dengan bobot awal yang pengukurannya
dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu
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satu minggu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah
pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari agar ternak
tidak stress. Pada saat pertumbuhan berjalan dengan cepat,
ternak sangat sensitif terhadap tingkat gizi pada pakan dan
apabila lebih banyak pakan yang dikonsumsi maka lebih cepat
pertambahan bobot badan ternak tersebut (Syukur, 2007).

Peningkatan bobot badan dari minggu ke minggu pada
periode pertumbuhan tidak sama. Bobot badan menjadi sekitar
dua kali lipat tiap dua minggu sampai akhir umur enam
minggu, tetapi setelah itu persentase pertambahan bobot badan
akan menurun. Pada itik pertumbuhan tercepat serta PBB
tertinggi terjadi pada periode starter dan selanjutnya menurun
pada saat dewasa. Pada itik tipe pedaging pertumbuhan
tercepat pada periode starter dan menurun pada periode
finisher (Zakaria, 2003). Marhiyanto (2004) menyatakan
bahwa konsumsi pakan erat kaitannya dengan pertumbuhan.
Selain itu secara tidak langsung pertumbuhan merupakan
peningkatan air, protein dan mineral serta terdapat hubungan
yang erat antara kecepatan tumbuh dengan jumlah pakan yang
dikonsumsi pada periode tertentu.

2.7 Income Over Feed Cost (IOFC)
Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan

kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari
hasil penjualan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk
pakan selama periode pemeliharaan. Keuntungan suatu usaha
peternakan dipengaruhi oleh beberapa factor, dimana biaya
tertinggi adalah pakan. Herwintono (2001) menyatakan IOFC
adalah pendapatan setelah dikurangi oleh biaya pakan.
Pendapatan merupakan hasil produksi sedangkan biaya pakan
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adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan
kilogram produksi.

Siregar (2002) menyatakan bahwa IOFC adalah selisih
pendapatan usaha peternakan dengan biaya pakan. Pendapatan
merupakan perkalian antara hasil produksi peternakan dengan
harga jual. Jumlah ransum yang dihabiskan dikali dengan
harga selama masa pemeliharaan. Income Over Feed Cost
merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara
mengurangi pendapatan dari hasil penjualan unggas hidup
dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama
periode pemeliharaan. Semakin baik konversi pakan maka
semakin baik pula IOFC–nya. Nilai yang diperoleh
dibandingkan antara pendapatan dengan biaya ransum
tersebut. Semakin banyak pakan yang dikonsumsi maka
semakin tinggi pula nilai IOFC, namun semakin bervariasi
pula penggunaan bahan pakan yang dapat menurunkan harga
pakan (Widjastuti, 2008).


