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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan peternakan di Indonesia dapat mencapai titik keberhasilan 

apabila tingkat produktivitas ternak dapat mengimbangi laju pertumbuhan 

penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya 

permintaan makanan yang bernilai gizi (protein hewani) maka untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani per kapita perlu ditingkatkan produksi ternak, salah 

satu sumber pemenuhan protein hewani adalah itik.  

Itik merupakan salah satu jenis komoditas ternak yang diternakkan di 

Indonesia yang paling terkenal sesudah ayam dimana mempunyai peluang untuk 

dikembangkan sebagai penghasil telur dan daging. Sebanyak 19,35% dari 793.800 

ton kebutuhan telur di Indonesia diperoleh dari telur itik. Perannya sebagai 

penghasil daging masih rendah yaitu hanya 0,94% dari 1.450.700 ton kebutuhan 

daging nasional (DITJENNAK, 2001). Tingkat produktivitas itik lokal Indonesia 

baik telur maupun daging masih rendah dan masih berpeluang untuk ditingkatkan. 

Ternak itik yang umum dipelihara di Indonesia adalah itik lokal yang 

merupakan itik petelur, dimana populasinya tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Bali, Lombok, dan pulau-pulau lainnya. Pada umumnya itik-itik yang 

terdapat didaerah asalnya diberi nama sesuai dengan tempat  asalnya, seperti itik 

Bali terdapat di Bali, itik Tegal terdapat di Tegal, itik Mojosari terdapat di 

Mojosari, itik Magelang terdapat di Magelang (Bharoto, 2001).  

Itik Bali merupakan itik yang berasal dari Bali dimana itik Bali merupakan 

unggas liar yang kemudian oleh petani dijinakkan dan dipelihara untuk diambil 

telurnya. Itik Bali memiliki ciri yang khusus yaitu dikepalanya kadang-kadang 

terdapat jambul dan sering digunakan dalam upacara-upacara adat agama Hindu. 

Itik Bali sering dijuluki “Itik Pinguin” (Simanjuntak, 2000). Tampilan itik Bali 

hampir sama dengan itik Jawa tetapi potongan tubuhnya lebih ramping 

dibandingkan itik Jawa yaitu, memiliki kepala kecil dan leher bulat tidak terlalu 

panjang dan agak melengkung. Itik Bali mempunyai bulu yang bermacam-macam 
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warnanya yakni berwarna sumi (menyerupai warna jerami padi dengan garis-garis 

hitam), sumbian (lebih gelap dari sumi), putih, cemaning (kombinasi warna hitam 

dan putih), dan selem gula (hitam seperti warna gula aren). Berat hidup dari itik 

Bali adalah sekitar  1,6 - 1,8 kg dengan bentuk tubuh ramping, dan tegak 

(Saparinto, 2013). Ternak itik petelur berdasarkan fase pertumbuhannya dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu: fase Starter (umur 0-8 minggu), fase Grower (umur 8-

20 minggu) dan fase finisher (umur 20 minggu keatas) (Suharno dan Amri, 1998).  

Pertumbuhan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam suatu 

produksi peternakan. Pertumbuhan secara mudah yakni “perubahan dalam 

ukuran” dimana dapat diukur sebagai panjang, volume atau berat. Produktivitas 

yang baik salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan yang baik, karena 

pertumbuhan dapat dijadikan sebagai parameter pertambahan bobot badan, 

konsumsi pakan dan konversi pakan. Kemampuan untuk mengubah zat-zat nutrisi 

yang terdapat dalam ransum menjadi daging ditunjukkan dengan pertambahan 

bobot badan (Suparyanto, 2005). Masa hidup hewan dapat dibagi menjadi masa 

percepatan dan masa perlambatan pertumbuhan. Umumnya masa percepatan 

terjadi sebelum ternak mengalami pubertas (dewasa kelamin) yang kemudian 

setelahnya terjadi perlambatan (Susanti, 2003). Pola kurva pertumbuhan ternak 

dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis kelamin dan tata laksana pemelihara. 

Ukuran tubuh saat lahir dan ukuran tubuh maksimum yang dapat dicapai (ukuran 

tubuh dewasa) seperti panjang tubuh, lingkar tubuh maupun bobot badan sangat 

berpengaruh terhadap tingkah laku kurva pertumbuhan selama hidup (dari lahir 

sampai mati) dari ternak tersebut. Tingkah laku kurva tersebut dapat 

menggambarkan kecepatan pertumbuhan, kapan tumbuh cepat, kapan tumbuh 

diperlambat, kapan mencapai titik infleksi, kapan mencapai dewasa kelamin, 

kapan mencapi dewasa tubuh dan kapan sebaiknya ternak tersebut dipotong 

sehingga cukup menguntungkan. Pola pertumbuhan ternak juga bisa dipakai 

pedoman menentukan kebutuhan nutrisi ternak, jika pertumbuhan tulang yang 

dimanifestasikan dari panjang tubuhnya telah mencapai ukuran maksimun maka 

dapat menentukan kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut. Kurva pertumbuhan 

merupakan pencerminan kemampuan suatu individu untuk menampilkan potensi 
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genetik dan sekaligus sebagai ukuran akan berkembangnya bagian-bagian tubuh 

sampai ukuran maksimal (dewasa) pada kondisi lingkungan yang ada. Dengan 

demikian, pola pertumbuhan ternak dapat diduga atas dasar pengukuran ukuran-

ukuran tubuh yang erat kaitannya dengan pertumbuhan kerangka tubuh ternak 

(Natasamita, 1990). 

Pertumbuhan tidak terlepas kaitannya dengan konsumsi ransum yang 

mencerminkan pula konsumsi gizinya. Ransum memiliki peranan penting bagi 

ternak itik untuk kebutuhan pokok,pertumbuhan, dan produksi (daging dan telur). 

Kesempurnaan kandungan gizi dalam konsumsi ransum sangat penting bagi 

pertumbuhan optimal (Soeharsono, 1977). Ternak dengan mutu genetik yang baik 

akan berproduksi dengan baik pula tentunya didukung oleh ransum dan 

lingkungan yang cocok. Konsumsi ransum dipengaruhi kecepatan pertumbuhan, 

keseimbangan zat-zat ransum, strain, kesehatan, bentuk ransum, umur (Wahyu, 

1985) dan temperatur lingkungan menunjukkan kecenderungan korelasi negatif 

dengan konsumsi ransum (Soeharsono, 1977). Faktor pakan memegang peranan 

penting dalam keberhasilan usaha ternak itik.  

Ransum mempunyai arti yang penting dalam memenuhi kebutuhan energi 

bagi aktivitas tubuh antara lain untuk kelangsungan proses-proses fisiologi tubuh, 

pertumbuhan maupun produksi. Perbedaan tuntunan fisiologis akibat aktivitas 

fungsional dan komponen penyusunnya yang berbeda, maka akan menyebabkan 

setiap dimensi tubuh mempunyai pertumbuhan cepat (titik infleksi) dan mencapai 

ukuran dewasa pada umur yang berbeda-beda (Sampurna,1992). Fenomena 

pertumbuhan ini dapat dilihat dari tulang yang merupakan komponen tubuh yang 

mengalami pertumbuhan paling dini. Pada hewan hidup, pertumbuhan tulang 

dapat dilihat dari perubahan ukuran-ukuran tubuh. Dengan demikian pertumbuhan 

ternak dapat diduga dengan memperhatikan penampilan fisik dan bobot hidupnya. 

Penelitian mengenai pertumbuhan dilakukan lebih akurat dengan 

mengukur panjang tulang dimana tulang merupakan penyokong tubuh. Pada 

unggas hidup dapat dilakukan pengukuran tulang untuk mengetahui ukuran tubuh 

(Hutt,1949). Konformasi tubuh lebih akurat jika dilakukan dengan mengukur 
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tulang dan sebagai petunjuk mengenai hubungan antara tulang yang satu dengan 

tulang yang lain.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan waktu (umur) mencapai titik infleksi antara 

panjang kepala, paruh, leher dan badan. 

2. Apakah terdapat perbedaan waktu (umur) mencapai ukuran dewasa pada 

masing-masing dimensi panjang tubuh itik Bali betina. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada umur berapa masing-

masing dimensi panjang itik Bali betina mencapai titik infleksi. 

2.  Untuk mengetahui perbedaan waktu (umur) mencapai ukuran dewasa pada 

masing-masing dimensi panjang tubuh itik Bali betina. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan  

1. Dapat memberikan sumbangan informasi ilmiah mengenai pola panjang 

tubuh itik Bali betina selama pertumbuhan. 

2. Dapat dipakai menjadi pedoman saat seleksi ternak itik saat mencapai 

dewasa tubuh dan titik infleksi ke arah pertumbuhan yang lebih baik. 

 

 

 

 


