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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rataan Bobot Badan Itik Hibrida
Hasil pengamatan bobot badan awal dan akhir itik

hibrida jantan dan betina seperti pada Lampiran 3. Adapun
rataan bobot badan awal dan akhir itik hibrida ditampilkan
pada Tabel 5.

Tabel 5. Rataan bobot badan awal dan akhir itik hibrida jantan
dan betina

Itik hibrida Rata-rata±SD (g/ekor)
Bobot badan awal Bobot badan akhir

Jantan tanpa LOUGB 359,87±34,30 1483,47±65,83
Betina tanpa LOUGB 352,93±18,19 1457,40±62,62
Jantan dengan LOUGB 354,87±26,87 1453,27±78,99
Betina dengan LOUGB 352,27±30,29 1424,13±98,92

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan bobot
akhir itik hibrida jantan dan betina tanpa LOUGB masing -
masing (1483,47±65,83 g/ekor) dan (1457,40±62,62 g/ekor),
sedangkan dengan pemberian LOUGB masing-masing
(1453,27±78,99 g/ekor) dan (1424,13±98,92 g/ekor). Rataan
bobot akhir tertinggi dicapai oleh itik hibrida jantan tanpa
pemberian LOUGB yaitu sebesar 1483,47±65,83 g/ekor. Itik
hibrida jantan tanpa LOUGB mempunyai bobot badan 2,03%
lebih tinggi dibandingkan dengan itik jantan dengan
pemberian LOUGB, sedangkan itik betina tanpa LOUGB
mempunyai bobot badan 2,28% lebih tinggi dibanding itik
betina dengan LOUGB. Hal ini bisa dikatakan bahwa itik
hibrida tanpa LOUGB mempunyai bobot badan akhir lebih
tinggi daripada itik hibrida dengan LOUGB. Hal ini dapat
disebabkan karena LOUGB mempunyai kandungan serat kasar
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yang tinggi dan bahan organik yang rendah. Junus dkk (2007)
menyatakan bahwa LOUGB mempunyai kandungan protein
kasar sekitar 10 - 13%, serat kasar 24,3%, dan energi 3651
Kkal/kg. Sementara hasil analisis proksimat memperlihatkan
LOUGB mempunyai kandungan serat kasar 35,11% dengan
protein kasar 10,71%, EM sebesar 2313 kkal/kg dan bahan
organik sebesar 79,85%.

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 1.
menunjukkan bahwa hubungan bobot badan awal dan bobot
akhir itik hibrida jantan dan betina dengan pemberian LOUGB
memiliki hubungan yang nyata (P<0,05). Perhitungan
formulasi pakan penelitian (Tabel 4) secara berurutan
memiliki kandungan serat kasar sebagai berikut, pakan tanpa
LOUGB 4,73%, dan pakan dengan LOUGB 5,45%, sementara
dalam NRC (1994) menyebutkan bahwa kebutuhan serat kasar
itik umur 2 - 7 yaitu antara 3% - 5%. Pemberian pakan yang
mengandung serat kasar tinggi atau diatas batas penggunaan
dapat menurunkan produksi dalam hal ini adalah bobot badan
itik. Selain kandungan serat kasar yang tinggi, LOUGB
mempunyai tingkat kecernaaan yang rendah. Hal ini dapat
dikarenakan struktur penyusun serat dalam LOUGB terdiri
dari selulosa dan hemiselulosa yang sulit dicerna dalam
pencernaan unggas, Itik hibrida bukan merupakan ternak
ruminansia sehingga memiliki kekurangan dalam hal
pemanfaatan serat kasar. Sama seperti ternak unggas itik
hibrida hanya memiliki lambung tunggal (monogastrik)
sehingga serat kasar menjadi faktor pembatas dalam pakan
itik. Menurut Widodo (2010), ternak unggas membutuhkan
serat kasar tetapi penggunaan bahan pakan tersebut harus
diatur. Kandungan serat kasar yang terlampau tinggi pada itik
hibrida dapat menurunkan konsumsi pakan. Serat kasar yang
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tinggi bersifat Bulky. Hal inilah yang menyebabkan tembolok
penuh pakan dan itik menjadi lebih cepat dalam
mengkonsumsi pakan.

Tabel 5 memperlihatkan rataan bobot badan itik hibrida
jantan lebih besar daripada itik hibrida betina baik dengan
pemberian maupun tanpa LOUGB. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pertumbuhan itik hibrida jantan lebih cepat daripada
itik hibrida betina. Hal ini bisa disebabkan karena hormon itik
jantan berbeda dengan itik betina. Dimana hormon androgen
yang merupakan hormon kelamin yang termasuk sebagai
hormon pengatur atau stimulan pertumbuhan. Hormon
androgen yang dihasilkan oleh kelenjar andrenal yang mana
salah satu steroid hormon androgen adalah hormon testosteron
yang dihasilkan oleh testis. Sekresi testosteron yang tinggi
menyebabkan sekresi androgen tinggi pula. Hormon kelamin
jantan ini yang mengakibatkan pertumbuhan itik jantan lebih
cepat dibandingkan dengan itik betina. Hal ini sesuai dengan
pendapat Bambang dan Dede (2005) yang meyatakan bahwa
itik jantan memiliki pertumbuhan yang cepat dikarenakan itik
jantan mengkonsumsi pakan hanya untuk produksi daging,
lain halnya dengan itik betina (petelur) yang mengkonsumsi
pakan untuk bertelur.

4.2 Hubungan Antara Bobot Badan Awal Dan Bobot
Badan Akhir Itik Hibrida

Analisis hubungan antara bobot badan awal dengan
bobot badan akhir itik hibrida jantan dan betina menghasilkan
bentuk dan keeratan seperti pada Lampiran 3. Adapun Bentuk
dan keeratan hubungan antara bobot badan awal dengan bobot
badan akhir itik hibrida jantan dan betina dapat diterangkan
seperti pada Tabel 6.
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Tabel 6. Bentuk dan Keeratan Hubungan antara Bobot Badan
Awal dengan Bobot Badan Akhir Itik Hibrida Jantan
dan Betina

Itik Hibrida Bentuk Hubungan
(Persamaan
Regresi)

Keeratan
Hubungan

(r)

Koefisien
Determinasi

(R)
Jantan tanpa LOUGB Y=1394,93+0,24X 0,128 0,016
Betina tanpa LOUGB Y=1152,17+0,86X 0,251 0,063
Jantan dengan LOUGB Y=837,49+1,73X 0,59 0,348
Betina dengan LOUGB Y=647,04+2,20X 0,675 0,456

Sumber : disarikan dari lampiran

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa itik hibrida
jantan tanpa LOUGB mempunyai bentuk hubungan
Y=1394,93+0,24X yang pada dapat diartikan semakin besar
bobot badan awal (X) satu satuan akan memperbesar bobot
badan akhir (Y) sebesar 0,24, adapun keeratan hubungannya
sebesar 0,128 artinya sangat kecil. Kenyataan semacam ini
menunjukkan bahwa hubungan antara bobot badan awal dan
bobot badan akhir itik hibrida jantan tanpa LOUGB tidak kuat.
Dengan koefisien determinasi (R) = 0,016 yang berarti bobot
awal tersebut hanya mempengaruhi bobot akhir sebesar 1,6 %.

Bentuk hubungan Y=1152,17+0,86X pada itik hibrida
betina tanpa pemberian LOUGB memiliki arti semakin besar
bobot badan awal satu satuan akan memperbesar bobot badan
akhir sebesar 0,86 dan memiliki hubungan yang positif.
Namun memiliki keeratan hubungan  yang kecil dimana
koefisien korelasi (r) hanya 0,251, dengan mengkuadratkan
nilai r dapat diketahui besaran koefisien determinasi yaitu
sebesar 0,063 yang artinya variabel tersebut mempunyai
pengaruh yang kecil yaitu sebesar 6,3%. Apabila dipetakan
dalam grafik maka hubungan bobot badan awal dengan bobot
akhir itik hibrida tersebut seperti pada Gambar 6.
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Gambar 6. a. Jantan tanpa LOUGB b. Betina tanpa LOUGB

Data pada Tabel 6 menunjukkan hubungan bobot badan
awal dan bobot badan akhir itik hibrida jantan dengan
pemberian LOUGB memiliki bentuk hubungan
Y=837,49+1,73X yang artinya semakin besar bobot badan
awal satu satuan akan memperbesar bobot badan akhir sebesar
1,73. Adapun besarnya koefisien korelasi (r) sebesar 0,59
yang dapat dikatakan tingkat keeratan hubungan tersebut
cukup. Kenyataan semacam ini menunjukkan bahwa hubungan
antara bobot badan awal dan bobot badan akhir itik hibrida
jantan dengan LOUGB cukup kuat, dengan koefisien
determinasi (R) = 0,348 memperlihatkan bobot awal itik jantan
tanpa LOUGB tersebut mempunyai pengaruh yang cukup kuat
yaitu sebesar 34,8%.

Itik hibrida jantan dengan LOUGB mempunyai bentuk
hubungan Y=647,04+2,20X yang artinya semakin besar bobot
badan awal satu satuan akan memperbesar bobot badan akhir
sebesar 2,20. Tingkat keeratannya lebih tinggi yaitu sebesar
0,675 namun masih dalam kategori cukup kuat. Dengan
besarnya koefisien determinasi sebesar 0,456 atau memiliki
pengaruh sebesar 45,6% terhadap bobot akhirnya. Adapun
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apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan bobot badan
awal dengan bobot akhir itik hibrida tersebut seperti pada

Gambar 7.

Gambar 7.  a. Jantan dengan LOUGB b. Betina dengan LOUGB

Gambar 6 dan 7 memperlihatkan hubungan antara bobot
awal dan akhir itik hibrida jantan dan betina baik dengan atau
tanpa LOUGB mempunyai hubungan yang positif, artinya
semakin besar bobot awal (X) maka bobot akhir (Y) akan ikut
meningkat. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa
keeratan hubungan bobot awal dan akhir itik hibrida dengan
LOUGB cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan itik
hibrida tanpa pemberian LOUGB, dimana keeratan hubungan
itik hibrida jantan (0,128 : 0,59) dan betina (0,251 : 0,675).
Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi pakan dengan
LOUGB lebih kuat mempengaruhi pertambahan bobot badan
itik hibrida. Perbedaan ini dapat diduga karena perbedaan
pakan yang diberikan sehingga menyebabkan bobot akhir itik
hibrida tidak sama. Bahan pakan LOUGB diketahui
mengandung serat kasar tinggi dan bahan organik yang rendah
sehingga lebih berpengaruh terhadap pertambahan bobot itik
hibrida. Pakan dengan kandungan serat tinggi membutuhkan
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waktu pencernaan yang lebih lama. Menurut Zakaria (2003)
bahwa pertambahan bobot badan itik dipengaruhi oleh jenis
itik, suhu lingkungan, jenis kelamin, dan gizi yang ada dalam
pakan, untuk itu pemilihan bahan pakan yang tepat dalam
menyusun pakan menjadi salah satu syarat dalam
pengoptimalan pemeliharaan itik hibrida. Keseimbangan
energi maupun protein sangat perlu diperhatikan dalam
menyusun pakan itik. Ketidakseimbangan protein dan energi
menyebabkan pertumbuhan itik kurang optimal.

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost
(IOFC)

Income Over Feed Cost (IOFC) adalah selisih antara
pendapatan usaha peternakan terhadap biaya pakan. IOFC
merupakan barometer untuk melihat seberapa besar biaya
pakan yang merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan.
Pendapatan merupakan perkalian antara hasil produksi
peternakan dengan harga jual. Jumlah ransum yang dihabiskan
dikali dengan harga selama masa pemeliharaan. IOFC
merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara
mengurangi pendapatan dari hasil penjualan unggas hidup
dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama
periode pemeliharaan. Hasil pengamatan Pengaruh perlakuan
terhadap IOFC seperti Lampiran 6. Adapun pengaruh
perlakuan terhadap IOFC ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap Income Over Feed Cost
(IOFC)

Perlakuan IOFC (Rp/ekor)
Tanpa LOUGB 4609,82±555,91
Dengan LOUGB 4371,65±473,81
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Tabel 7 diketahui bahwa Income Over Feed Cost
(IOFC) yang tertinggi sampai ke yang terendah pada itik
pedaging hibrida yang diberi perlakuan LOUGB dalam pakan
adalah pakan tanpa LOUGB (Rp 4609,82±555,91) dan pakan
dengan LOUGB (Rp 4371,65±473,81). Pengaruh LOUGB
dalam pakan terhadap IOFC kemudian dianalisis sidik ragam
(Lampiran 6).

Hasil analisis sidik ragam menunjukan bahwa pengaruh
pemberian LOUGB dalam pakan tidak memberikan pengaruh
yang nyata (P>0,05) terhadap IOFC itik pedaging hibrida.
Hasil analisis sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan dapat
memberikan pengaruh yang sama terhadap IOFC itik pedaging
hibrida.

Perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap
IOFC karena konsumsi pakan itik antar perlakuan relatif sama
tetapi terjadi perbedaan pada harga bekatul yang jauh lebih
tinggi daripada harga LOUGB. Pakan penelitian yang
digunakan memiliki harga jagung dengan harga Rp 4.000/kg,
bekatul dengan harga Rp 3.700/kg, Bungkil kedelai dengan
harga Rp 11.500/kg, Tepung ikan dengan harga Rp 7.500/kg,
Minyak kelapa dengan harga Rp 12.000/kg, Tepung tulang Rp
5.000/kg, Premix dengan harga Rp 4.000/kg, dan LOUGB
dengan harga Rp 1.000/kg.

Hasil penelitian menunjukan bahwa IOFC terbaik pada
pakan tanpa pemberian LOUGB. Pakan tanpa pemberian
LOUGB mempunyai harga Rp 5164,65. Nilai IOFC yang
diperoleh diakhir penelitian berkisar antara Rp 4371,65 – Rp
4609,82. Tinggi rendahnya nilai IOFC disebabkan oleh adanya
selisih penjualan itik dengan biaya pakan yang dikeluarkan
selama pemeliharaan.
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Menurut Sutawi (2007) bahan pakan yang digunakan
sebaiknya yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan hasil
potensi daerah tersebut. Penyusunan pakan harus sesuai
dengan kebutuhan ternak dan paling ekonomis. Amri (2007)
berpendapat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi IOFC
adalah bobot badan, konversi pakan dan harga pakan.


