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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan kesenangan, memuaskan keinginan, aktualisasi diri, dan 

kebutuhan yang terkait dengan mental sangat diperhatikan masyarakat dewasa 

ini, sehingga hewan peliharaan sekarang sangat beragam dari yang awalnya 

anjing dipelihara sebagai teman berburu, sekarang beralih menjadi sahabat 

untuk menjadi hewan peliharaan (Ghirlanda et al., 2013). George Mason 

University dalam laporannya pada tahun 2015 menyebutkan bahwa industri 

hewan peliharaan juga sedang meningkat di Amerika Serikat mencapai nilai 

$221.1 Milyar dalam total aktivitas ekonomi dan akan diikuti kecenderungan 

minat pasar serupa di belahan dunia lain. Harian Ekonomi Neraca melansir 

bahwa pangsa pasar hewan peliharaan di Indonesia mencapai 15,6% di Asia 

Tenggara dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 7,1% setiap tahunnya 

sampai tahun 2020 (Syarif, 2016). 

Kebutuhan hewan peliharaan tidak terbatas pada anjing. Hewan-hewan liar 

mulai dipelihara demi kebutuhan kesenangan manusia. Hewan peliharaan 

eksotik, mulai dari berbagai jenis ular, kadal, burung, serangga, dan mamalia 

liar sekarang dipelihara (Grant et al., 2017). Hal ini sudah dimulai cukup lama, 

sejarah mencatat pemeliharaan hewan eksotik sudah dimulai sejak 2500 tahun 

sebelum masehi (Mitchell, 2009). Eksotik sendiri menurut Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary, 11th edition, berarti ; 1. yang diperkenalkan dari negara 

lain ; 2. bukan asli dari daerah dia berada, asing, alien ; 3. misterius, dan tidak 
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biasa. Kesimpulannya peliharaan eksotik berarti hewan yang bukan hewan 

domestik dan tidak biasa dipelihara (peliharaan non-konvensional). Data survei 

American Veterinary Medical Association (AVMA) yang dikutip oleh Mitchell 

(2009), menyebutkan sekitar 2,9 juta reptil telah dipelihara di United States of 

America (USA). Selain untuk dipelihara, seiring dengan terbentuknya 

komunitas hobi dan besarnya nilai ekonomi, juga muncul kontes hewan eksotik 

yang berguna sebagai pendongkrak nilai ekonomi hewan. 

Salah satu hewan yang menjadi kecenderungan minat hewan peliharaan 

tersebut ialah iguana hijau. Hewan ini diimpor dari daerah Amerika Selatan 

pada awalnya, dan sekarang sudah banyak dibudidaya di Indonesia. Iklim dan 

habitat yang berbeda dari negara asalnya menghasilkan permasalahan yang 

berbeda juga dalam pemeliharaan dan budidayanya, sementara itu data maupun 

penelitian mengenai iguana hijau masih sangat minim di Indonesia.  

Penelitian iguana hijau yang minim di Indonesia tersebut berbanding 

terbalik dengan ekosistem bisnis iguana hijau sudah berkembang dengan 

morphs atau varian bentuk dan warna pada spesies yang semakin banyak. 

Iguana hijau sendiri memiliki morphs dan warna yang beragam, mulai dari 

hijau, merah, oranye, kuning, biru, putih, dan beberapa varian lain dengan 

kombinasi seperti red flame, false red, hypomelanistic, snow iguana, dan 

axanthic. Morphs yang semakin langka menjadikan semakin mahal daya 

jualnya. Harga iguana hijau bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga 

puluhan juta rupiah. Peluang ekonomi dari komoditas iguana hijau tentu sangat 

memerlukan data dan informasi yang tepat mengenai budidaya iguana hijau. 
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Kebutuhan hewan peliharaan iguana hijau maupun hewan eksotik lain yang 

tinggi juga tidak bisa dicukupi hanya dari tangkapan liar karena akan 

mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Iguana 

hijau sendiri termasuk ke dalam appendix II pada aturan CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Spesies of wild fauna and flora) yang 

berarti jumlahnya cukup banyak di alam namun bisa terancam oleh 

penangkapan liar atau jika perdagangannya tidak diatur (Bock et al., 2018). 

Upaya konservasi dan budidaya penting dilakukan untuk memenuhi agar tidak 

mengandalkan tangkapan liar. Pasar hewan eksotik semakin besar, maka 

diperlukan upaya budidaya yang baik dan unggul. Upaya-upaya penelitian 

diperlukan mencakup penelitian mengenai teknik budidaya, fisiologi , tingkah 

laku, dan riset ilmiah mengenai hewan eksotik sehingga dapat memperkuat 

industri dan ceruk pasar hewan eksotik (Bush, 2014). 

Kendala pada budidaya iguana hijau adalah pemahaman mengenai 

reproduksi sehingga hasil anakan yang dihasilkan tidak maksimal dalam hal 

kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu dilakukannya upaya penelitian 

mencakup inkubasi buatan pada iguana hijau untuk memenuhi kebutuhan pasar 

akan iguana hijau dan juga hal ini tentunya membantu upaya konservasi hewan 

liar di habitat aslinya (Miller, 1987). Kualitas anakan yang baik mencakup 

dengan berat yang menetas tinggi, ukuran snout vent length (SVL) dan snout 

tail length (STL) yang panjang. Kuantitas yang baik tercapai lewat 

keberhasilan penetasan dan keberhasilan tumbuh anakan yang tinggi. Korelasi 

berat telur dan ukuran telur dengan performa penetasan yang mencakup berat 
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menetas, ukuran panjang tubuh (SVL) , dan panjang tubuh sampai ekor (STL) 

perlu diketahui untuk dapat memprediksi kualitas penetasan lewat telur yang 

diinkubasi, sehingga anakan yang baik dapat dicapai. 

Pemeliharaan iguana hijau perlu beberapa aspek untuk mencapai kuantitas 

dan kualitas yang baik. Salah satu aspek yang perlu diketahui ialah mengenai 

pemilihan bibit yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan keturunan yang 

unggul. Pemilihan bibit dimulai dari pemilihan telur saat penetasan. Seleksi 

telur berdasarkan berat dan ukuran telur dilakukan untuk mengetahui 

korelasinya dengan performa penetasan, sehingga dapat diketahui pemilihan 

telur yang baik untuk menghasilkan bibit yang berkualitas (Okatama dkk., 

2018). 

Penelitian mengenai hewan-hewan eksotik sendiri, sangat jarang dilakukan 

di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga maupun di Indonesia 

sendiri, sementara iguana hijau mempunyai potensi yang perlu digali. Iguana 

hijau dipilih karena merupakan reptil yang jamak dipelihara di Indonesia, dan 

dapat mewakili jenis reptil lain untuk dapat dikembangkan ilmu pengetahuan 

terkait hal ini nantinya. Seperti yang dipaparkan Bush (2014), melihat 

kecenderungan minat pasar ke depan akan makin ramai dengan pemeliharaan 

hewan eksotik, dan tentunya diperlukan dokter-dokter hewan yang handal 

dalam bidang ini.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dipaparkan, maka perumusan masalahnya apakah 

ukuran, berat, dan indeks telur berkorelasi dengan performa penetasan iguana 

hijau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ukuran, berat, dan 

indeks telur dengan performa penetasan iguana hijau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini akan berguna sebagai acuan pada penelitian mengenai 

iguana hijau dan hewan eksotik lainnya, khususnya pada penelitian 

tentang reptil dalam hal reproduksi dan perkembangan embrio. 

2. Mengetahui rumusan ukuran, berat, dan indeks telur yang ideal untuk 

telur iguana hijau untuk menghasilkan anakan yang unggul. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan praktis pada 

masyarakat, lembaga konservasi, dan praktisi budidaya dalam hal inkubasi 

buatan telur iguana hijau agar mendapatkan bibit yang baik, sehingga 

didapatkan iguana hijau yang unggul. 

1.5  Landasan Teori 

Komoditas reptil termasuk iguana hijau mengalami lonjakan 

kecenderungan minat pasar ekonomi dan naik nilainya setiap tahun (Bush, 
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2014). Penelitian mengenai budidaya diperlukan untuk mencegah turunnya 

populasi hewan di alam (Powell, 2004). Pemeliharaan iguana hijau perlu 

beberapa aspek untuk mencapai kualitas dan kuantitas yang baik. Salah satu 

aspek yang diperlukan ialah pemilihan bibit yang baik. Pemilihan bibit 

dimulai dari pemilihan telur saat penetasan. Seleksi telur berdasarkan berat 

dan ukuran telur dilakukan untuk mengetahui korelasinya dengan performa 

penetasan, sehingga dapat diketahui pemilihan telur yang baik untuk 

menghasilkan bibit yang berkualitas (Okatama dkk., 2018). 

Iguana hijau bertelur setahun sekali pada musim kemarau sehingga 

anakan diharapkan akan menetas saat musim penghujan dimulai sehingga 

memiliki makanan berlimpah di alam. Indukan akan menaikkan berat badan 

sebagai kompensasi dari telur yang dihasilkan (Rodda, 1992). Iguana hijau 

menghasilkan 30-71 butir telur dalam sekali bertelur, bila jumlah telur kurang 

dari 30 butir kemungkinan disebabkan kurangnya asupan gizi induk 

menjelang dan selama proses kawin (Frye, 1995). Menurut Dowling (2008), 

iguana hijau memerlukan 90-120 hari inkubasi untuk menetas dan ada juga 

sumber lain pada penelitian Blair (1995), mengatakan telur iguana hijau 

hanya perlu diinkubasi selama rentang waktu 70-90 hari untuk menetas. 

Penelitian yang telah dilakukan  Iqbal et al (2016) pada ayam broiler 

menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara berat telur dan index 

telur dengan performa penetasan berupa berat tetas, hasil penelitian yang ada 

menunjukkan telur ayam broiler dengan berat dan index yang besar akan 

menghasilkan anakan dengan berat yang besar juga. Studi serupa juga 


