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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kebutuhan akan daging di Indonesia setiap tahun

meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk,
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta
semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya kebutuhan protein hewani. Meningkatnya
kebutuhan akan daging tidak berimbang dengan peningkatan
produksi daging, sehingga kebutuhan daging dalam negeri
masih kurang. Data Dirjen Peternakan menyebutkan Indonesia
masih kekurangan pasokan daging sebanyak 132.000 ton
selama tahun 2013. Untuk mengurangi kekurangan daging
tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi
daging dari sektor unggas salah satunya  unggas air (itik).

Pembudidayaan itik menjadi sangat potensial selain
pemeliharaannya yang mudah juga merupakan salah satu
ternak yang disukai oleh masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan pangan. Provinsi Jawa Timur termasuk lima
provinsi teratas dalam populasi serta produksi daging itik.
Produksi daging itik di Jawa Timur masih sangat kecil
dibandingkan dengan daging unggas lainnya. Data Direktorat
Jendral Peternakan produksi daging itik di Jawa Timur pada
tahun 2011, 2012, 2013 berturut-turut adalah 2,481, 2,849 dan
2,920 ton. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging itik
di Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Itik hibrida menjadi salah satu komoditas ternak unggas
air unggulan penghasil  daging yang cukup potensial.
Pertambahan bobot badan itik hibrida sangat dipengaruhi oleh
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kualitas dari pakan yang diberikan. Pemberian pakan yang
baik dan mencukupi kebutuhan akan dihasilkan bobot akhir
itik seperti yang diharapkan. Pemeliharaan secara intensif,
kebutuhan pakan itik sepenuhnya bergantung pada peternak,
sementara itik sangat membutuhkan pakan yang mengandung
karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air dan lain-lain untuk
kehidupannya. Peternak itik umumnya mendapatkan pakan
yang berasal dari pabrik dengan harga yang mahal. Sementara
itu bahan pakan itik seperti lumpur organik unit gas bio
(LOUGB) di sekitar lokasi peternakan cukup melimpah.

Menurut Junus, Satata, dan Arifin (2007), LOUGB
merupakan padatan sisa hasil pembuatan gas bio yang masih
mengandung bahan organik yang belum terurai. Kandungan
nutrisi LOUGB cukup baik dengan kandungan protein kasar
sekitar 10 - 13 %, serat kasar 24,3 %, dan energi 3651
Kkal/kg. Sejauh ini optimalisasi pemanfaatan lumpur organik
dapat dikatakan masih sangat kurang dikarenakan
penggunaannya masih terbatas sebagai pupuk lahan pertanian.
Beberapa hasil penelitian memperlihatkan adanya potensi
yang cukup besar dan mengarah pada penggunaan lumpur
organik sebagai campuran dalam bahan pakan ternak.

Melihat kandungan nutrisi yang baik maka LOUGB
sangat berpeluang untuk dijadikan sumber bahan yang
potensial sebagai campuran dalam pembuatan pakan itik
hibrida. Harga yang sangat murah serta ketersediaan yang
melimpah diharapkan LOUGB dapat menjadi bahan campuran
pakan potensial yang mendorong pada terciptanya pakan
murah dan berkualitas baik. Namun demikian untuk
mengaplikasikannya diperlukan penelitian yang lebih rinci.
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1.2 Rumusan Masalah
1. Kurangnya perhatian pakan oleh peternak itik seperti

pemberian pakan yang terlalu banyak atau sedikit
menyebabkan petumbuhan itik tidak terkontrol,
sedangkan peternak itik belum mengetahui hubungan
pakan yang diberikan dengan pertambahan bobot badan
itik.

2. Bobot badan awal itik yang ditampilkan sama sekali
tidak diperhatikan oleh peternak, sampai tiba-tiba itik
sudah besar mengakibatkan waktu pemeliharaan itik
tidak dapat diperkirakan sehingga keeratan hubungan
bobot awal dengan bobot akhir pada pemberian pakan
itik perlu diketahui.

3. Pakan merupakan salah satu faktor biaya paling tinggi
dalam usaha peternakan. sehingga perlu diketahui
besarnya Income Over Feed Cost (IOFC) dalam sebuah
peternakan itik hibrida.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan

keeratan hubungan antara bobot badan awal dengan bobot
akhir itik hibrida jantan dan betina yang diberi pakan LOUGB
dan besarnya Income Over Feed Cost (IOFC) pada
pemeliharaan itik hibrida.

1.4 Kegunaan  Penelitian
Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

digunakan untuk menentukan hubungan bobot badan awal dan
bobot badan akhir itik hibrida jantan dan betina yang diberi
pakan LOUGB yang selanjutnya dapat digunakan dalam
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membantu pemilihan bakalan itik dan sebagai bahan
pertimbangan penggunaan LOUGB dalam pakan itik.

1.5  Kerangka Pikir
Itik hibrida merupakan itik pedaging unggul hasil

persilangan antara itik peking jantan dengan itik khaki
Campbell betina. Itik hibrida mempunyai beberapa
keunggulan yaitu waktu panen pendek (umur 35 hari berat 1,1
kg dan umur 45 hari berat 1,5 kg) dan konversi pakan  2,1,
daging bertekstur lembut, taste rasa gurih khas, cara pelihara
mudah, serta daya hidup tinggi (Astawan, 2007).

Heriyanto dkk. (2013) menyatakan bahwa bobot badan
awal itik hibrida jantan memiliki hubungan yang positif
dengan bobot badan akhirnya, sedangkan itik hibrida betina
tidak terdapat hubungan positif antara bobot badan awal
dengan bobot badan akhir. Semakin tinggi bobot awal itik
hibrida diharapkan semakin tinggi pula bobot akhirnya. Untuk
mendapatkan bobot badan akhir yang baik tidak cukup hanya
dengan melihat bobot badan awalnya saja, melainkan harus
diimbangi dengan pemberian pakan yang baik yang memenuhi
kebutuhan nutrisi itik hibrida.

Pakan merupakan salah satu faktor penentu dalam dunia
peternakan khususnya dalam hal produksi baik daging, telur
maupun susu. Kualitas pakan ternak sangat erat hubungannya
dengan kualitas pakan lokal yang tersedia, dengan
pemanfaatan sumber pakan lokal secara optimal dapat
menentukan produktivitas ternak secara maksimal pula
(Zakaria, 2003). Salah satu pakan lokal yang tersedia dan
mempunyai kandungan nutrisi yang cukup baik adalah
LOUGB. Terdapat beberapa kelebihan dalam pemanfaatan
LOUGB antara lain kemudahan memperolehnya, murah



5

harganya dan tidak mengganggu kesehatan ternak (Apandi,
1979; Junus, 1995). 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.

Lumpur organik unit gas bio yang baru diambil dari
digester sebaiknya tidak dicampur langsung dengan bahan
pakan. Hal ini dikarenakan kondisi LOUGB yang masih basah
dan banyak mengandung air dengan kadar air sekitar 90 – 93
% (Junus dkk., 2007), sehingga perlu adanya upaya untuk
menurunkan kadar air LOUGB salah satunya dengan
mengeringkan dibawah sinar matahari. Menurut Priyanto
(2011), hasil penelitian uji laju pertumbuhan pada ikan lele
memberikan pengaruh yang sama terhadap laju pertumbuhan
normal, bahkan pakan LOUGB dapat menggantikan pakan
komersial sebesar 96,7%, atau LOUGB murni dapat
menggantikan 58,02% terhadap laju pertumbuhan. Rasio
konversi pakan (Feed Conversion Ratio/FCR) pada akhir
penelitian sebesar 2,37 untuk pakan LOUGB dan 2,19 untuk
pakan komersial. Pakan LOUGB memiliki FCR 2,37 dengan
harga pakan/kg Rp 2.900,00 dan FCR 2,19 untuk pakan
komersial dengan harga/kg pakan sebesar Rp 4.000,00 maka
efisiensi biaya dari pakan LOUGB untuk produksi/kg sebesar
78,46%.

Afrilin (2014) mengatakan penggunaan LOUGB
terfermentasi sampai taraf 6% dalam pakan pada ayam
pedaging memberikan pengaruh tidak nyata terhadap
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian, feed
consumsion ratio dan persentase karkas. Untuk dapat
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mengetahui skema kerangka pikir secara lebih jelas dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar. 1. Skema kerangka pikir
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 Waktu panen pendek
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 Daging bertekstur lembut
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Bobot awal

Bobot akhir

Hubungan pakan yang diberikan
dengan pertambahan bobot badan

Bentuk dan keeratan hubungan bobot badan
awal dan akhir itik hibrida yang diberi pakan

padatan lumpur organik
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1.6 Hipotesis

Terdapat hubungan antara bobot badan awal dan akhir
itik hibrida jantan dan betina yang diberi pakan LOUGB.


