
1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyediaan pangan, termasuk pangan asal hewan akan selalu menjadi 

tantangan di setiap negara di dunia termasuk Indonesia, fenomena ini dilatar 

belakangi oleh pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan. Protein hewani 

yang harus disediakan dalam menu makanan sehari-hari adalah sebesar 30 persen 

(Setiawan,2006). Data statistik Ditjen Peternakan (2011) menyatakan ketersediaan 

daging secara nasional pada tahun 2011 sebesar 2.468.700 ton, dari jumlah 

keseluruhan itu 1.642.800 ton berasal dari ternak unggas ( ayam broiler, ayam ras 

petelur, ayam buras, dan itik). Daging ayam broiler menyumbang sebesar 65,36%, 

sedangkan 1,18% dari ternak itik sebesar 29.180 ton. Pengembangan ternak 

unggas di Indonesia menjadi prioritas  dalam pembangunan di bidang peternakan. 

Peternakan unggas banyak diminati oleh masyarakat karena pertumbuhan dan 

produksi ternak unggas lebih cepat dibanding ternak ruminansia(Nugroho,2004).  

Itik merupakan salah satu  usaha peternakan unggas yang banyak 

diminati di Indonesia,meskipun tidak sepopuler ayam, sebab memiliki potensi 

besar dalam penyediaan protein hewani dari unggas selain ayam.Keunggulan itik 

jika dibandingkan dengan ternak unggas yang lain adalah tingkat kematian 

(mortalitas) itik umumnya kecil, bila dipelihara dengan sistem pengolahan yang 

sederhana sekalipun, itik masih mampu berproduksi dengan baik, serta 

pertumbuhan badan nya cepat terutama pada periode permulaan 

(Soepranianondodkk., 2011). Budiharjo dan Handayani (2008) juga menyebutkan 
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kelebihan ternak itik adalah  memiliki daya tahan terhadap penyakit, tidak begitu 

mudah terserang penyakit seperti yang terjadi pada kasus yang menyerang ayam, 

oleh karena itu usaha ternak itik memiliki resiko yang relatif lebih kecil dan 

mudah dikembangkan. 

 Daging itik merupakan  makanan yang lezat jika yang memasak cukup 

berpengalaman, selain itu kandungan gizinya juga setara dengan daging ayam 

maupun ternak lainnya (Windhyarti, 2003). Seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk yang diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

konsumsi makanan bergizi dari protein hewani, permintaan daging itik mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun (Nugroho,2004).Fenomena tersebut memicu 

timbulnya keinginan peternak untuk menjual ternaknya dengan harga yang lebih 

pantas dalam waktu  yang singkat. 

Hardjusworo dan Rukmiasih (2000) menyatakan untung tidaknya 

memelihara unggas pedaging sangat ditentukan oleh perbedaan antara harga jual 

dengan biaya pemeliharaan oleh karena ituuntuk peningkatan  produktivitas 

ternak itik memerlukan pemanfaatan teknologi alternatif sebagai upaya 

intensifikasi pemeliharaannya agar di dapat hasil yang diharapkan, karena selama 

ini pengolahan peternakan masih bersifat traditional sehingga hasil yang di dapat 

masih jauh dari harapan.Stimulasi dengan laser atau disebut dengan laserpunktur 

adalah teknik menembakkan laser pada titik akupunktur sebagai reseptor biologi 

dalam tubuh makhluk hidup. Teknologi laserpunktur dapat diterapkan untuk 

peningkatan berat badan dan persentase karkas pada ternak (Bintara, 2010). 
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Laserpunktur merupakan salah satu teknologi yang efisien untuk di 

aplikasikan sebagai  upaya peningkatan produksi daging, sebab dari segi waktu 

lebih cepat, ekonomis, serta efek yang didapat lebih optimal. Penggunaan laser 

untuk menimbulkan stimulasi pada titik akupuntur hanya membutuhkan waktu 

beberapa detik saja untuk tiap titiknya, teknologi ini relatif murah, karena satu alat 

bisa digunakan secara masal dan dengan biaya operasional yang murah 

(Bintara,2010). Penggunaan laserpunktur ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

produksi dan dapat menekan biaya, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang 

tinggi.  

Titik pertumbuhan meliputi titik yang berkaitan langsung dengan organ 

jantung, lambung, dan paru-paru. Penembakan laserpunktur pada titik-titik 

tersebut dapat meningkatkan kapasitas sel organ-organ tersebut.Rangsangan pada 

titik metabolisme yang berkaitan dengan organ hepar, gastrointestinal, ginjal, dan 

endhotelial sistem, dapat memberikan hasil yang optimal bagi kerja organ 

tersebut.  Kegiatan penerapan di lapangan khususnya untuk hewan/ternak, maka 

laserpunktur, merupakan pilihan utama, selain waktunya singkat juga bisa 

memberikan hasil optimal bagi ternak tersebut terutama untuk memicu 

peningkatan produktivitasnyadan kemampuan reproduksinya(Adikara,1996).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh penembakan laserpunktur terhadap berat badan dan persentase 

karkas itik jantan madura dalam  upaya memberikan informasi khususnya 

peternak dalam mengurangi biaya produksi dan memaksimalkan hasil ternak 

dalam hal ini daging itik agar dapat berproduksi optimal, serta diharapkan  dapat 
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membantu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri untuk menyediakan produk 

daging yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk impor.  

 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah  penembakan  laserpunktur pada titik pertumbuhan selama 20detik per 

minggu dapat meningkatkan berat badan akhiritik Madura jantan? 

2. Apakah  penembakan  laserpunktur pada titik pertumbuhan selama 20 detik per 

minggu dapat meningkatkan persentase berat karkas itik Madura jantan? 

 

1.3 Landasan Teori 

Teknologi Laserpunktur pada ternak adalah teknik menggunakan LASER 

( Light Amplicated Stimulated Emission by Radiation). Sinar Helium dan Neon 

yang dikeluarkan adalah sinar gelombang magnetis yang ditembakkan pada titik 

akupunktur sebagai reseptor biologi yang mempunyai hubungan dengan organ 

terkait sehingga tercapai peningkatan kapasitas dan efisiensi dari organ tersebut 

yang kemudian digambarkan dalam bentuk peningkatan prestasi biologi ternak 

(Adikara, 1996). 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Hartati (1996) pada ayam buras dilakukan stimulasi laser HeNe 

pada titik Hu-Men (titik nafsu makan), titik Bei-Ji dan titik Gou-Hou dapat 

meningkatkan berat badan dan berat karkas pada ayam buras. Hasil penelitian 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH PENEMBAKAN LASERPUNKTUR PADA... PRESTALIA DWI RACHMAWATI



5 
 

   

Hardijanto dan Adikara (1994), menunjukkan bahwa perlakuan laserpunktur pada 

ayam dapat meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tetelo (New Castle 

Disease), penembakan laserpunktur pada titik lokal di daerah bursa fabricius (titik 

ketahanan tubuh) dapat meningkatkan kekebalan ayam strain Hubbard terhadap 

New Castle Disease. Laser berkekuatan rendah yang digunakan untuk 

laserpunktur, antara 5 mW sampai 30 mW terbukti dapat meningkatkan aktifitas 

jaringan seperti peningkatan hormon dan enzim pada jaringan. Beberapa 

penelitian menunjukkan laserpunktur dapat memperbaiki sistem vaskuler, 

endokrin dan berbagai sistem tubuh lainnya (Harjatno,2001).  

Titik akupunktur merupakan bioreseptor tubuh yaitu suatu wilayah 

dengan luas area tertentu ± 0,1 mm – 0,5 mm yang umumnya terletak di 

permukaan tubuh makhluk hidup, yang mempunyai sifat kelistrikan yang spesifik 

seperti potensial tinggi dan tegangan rendah, sehingga amatlah peka terhadap 

rangsangan listrik sekecil-kecilnya, rangsangan biofisika seperti cahaya, fisik, 

gelombang elektromagnet dan laser, yang nantinya akan dialirkan menuju suatu 

sistem meridian tubuh dan sistem lainnya (Adikara, 1996). 

Rangsangan yang diberikan pada titik akupunktur juga dapat menggertak 

sel-sel aktif yang ada pada titik tersebut dan organ yang terkait untuk melakukan 

antisipasi dengan meningkatkan kapasitas dan efisiensi metabolisme. Peningkatan 

kapasitas kemampuan sel dapat menimbulkan peningkatan kapasitas jaringan dan 

kapasitas peningkatan organ. Sehingga efisiensi dapat terjadi pada tingkat seluler, 

jaringan dan organ, sehingga pada gilirannya menimbulkan peningkatan 

produktivitas organ makhluk hidup secara menyeluruh (Adikara, 1996). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh penembakan laserpunktur selama 20 menit per minggu 

untuk meningkatkan berat badan akhir itik Madura jantan. 

2. Mengetahui pengaruh penembakan laserpunktur selama 20 menit per minggu 

untuk meningkatkan persentase berat karkas itik Madura jantan. 

 

1.5 Hipotesis 

Dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis : 

1. Perlakuan penembakan laserpunktur selama 20detik per satu minggu pada titik 

pertumbuhan dapat meningkatkan berat badanakhir itik Madura jantan. 

2. Perlakuan penembakan laserpunktur selama 20 detik per satu minggu pada titik 

pertumbuhan dapat meningkatkan persentase berat karkas itik Madura jantan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat agar lebih tertarik berusaha dibidang peternakan dengan menerapkan 

teknologi tepat guna Laserpunktur. Karena teknologi tepat guna ini, 

dapatmenghasilkan produksi yang maksimal dalam waktu yang relatif singkat 

serta diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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