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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memelihara binatang piaraan telah menjadi bagian kegiatan kehidupan

manusia sebagai binatang kesayangan, sehingga terkadang tidak dapat dinilai

dengan uang. Terdapat beberapa hal mengapa sebagian orang gemar memelihara

burung yaitu untuk menikmati kicauan yang merdu dan warna bulunya yang indah

dan menarik. Banyak juga penggemar yang memelihara burung untuk tujuan

kontes, baik berupa kontes kicauan ataupun body contest (warna dan

kesempurnaan bentuk tubuh). Salah satu jenis burung berkicau yang digemari

adalah burung kenari (Sujono dan Bimo, 1994; Hamiyanti dkk., 2011).

Burung kenari termasuk salah satu burung berkicau pemakan biji – bijian.

Perkembangannya di alam bebas semakin terdesak oleh berbagai faktor.

Penampilan warna bulunya yang indah dengan warna bermacam – macam,

suaranya yang indah dan harga yang relatif tinggi menyebabkan manusia berusaha

untuk melestarikan dengan membudidayakannya (Sujono dan Bimo, 1994).

Memelihara burung kenari bisa menjadi hobi sekaligus peluang usaha

yang menguntungkan (Sing dan Sitanggang, 2010). Bisnis burung kenari tidak

akan cepat maju jika peternak hanya mengandalkan faktor alami. Peternak sebagai

pelaku bisnis selalu melakukan kegiatan – kegiatan supaya burung kenarinya

mampu menghasilkan anakan yang banyak (Soeseno, 2001).

Biji – bijian adalah paka utama burung kenari. Pakan burung kenari di

pasaran sangat bervariasi. Mulai dari produk lokal maupun impor sangat mudah
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didapatkan. Pakan burung kenari merupakan campuran dari berbagai macam

bijian yang sudah diracik oleh produsen atau pembuat pakan tersebut. Bijian yang

umum digunakan adalah canary seed dan biji – bijian lainnya seperti biji sawi,

niger seed, milet, biji wijen dan haver. Penelitian ini menggunakan beberapa

macam bijian untuk meningkatkan kandungan protein pakan burung kenari,

diantaranya canary seed, biji sawi, niger seed dan biji wijen. Cadangan makanan

yang tersimpan dalam biji – bijian umumnya terdiri dari karbohidrat, lemak,

protein dan mineral. Komposisi dan persentasenya berbeda – beda tergantung

pada jenis biji (Suena, 2005).

Protein merupakan zat penting yang tersusun dari asam amino yang dapat

terbentuk baik secara esensial maupun non esensial. Asam amino yang secara

umum dibutuhkan oleh burung yaitu arginin, isoleusin, leusin, lysin, methionin,

phenylalanin, valin, tryptophan dan threonin. Berat telur dan frekuensi bertelur

mempengaruhi kebutuhan protein selama masa produksi burung (McDonald,

2006).

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya tetas antara lain pakan, bentuk

dan besar telur, kualitas interior telur, kualitas eksterior (kerabang telur), penyakit

dan penanganan terhadap telur tetas (Herri, 2000). Wahju (1997) mengemukakan

bahwa faktor terpenting dalam pakan yang mempengaruhi ukuran telur adalah

protein dan asam amino, karena sekitar 50% bahan kering telur mengandung

protein. Anggorodi (1978) juga mengemukakan bahwa berat telur yang berkurang

diantaranya disebabkan oleh defisiensi protein dan asam amino untuk

pembentukan sebutir telur.
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Sangat sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan

protein pada burung (Sales and Jansesn, 2003). Pentingnya dilakukan penelitian

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kandungan protein dalam pakan yang

dibutuhkan oleh burung kenari pada masa produksi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian dengan judul Pengaruh

Peningkatan Kandungan Protein Pakan Terhadap Berat Telur, Daya Tetas dan

Berat Tetas Burung Kenari (Serinus canaria) telah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah peningkatan kandungan protein pakan berpengaruh terhadap

meningkatnya berat telur burung kenari?

2. Apakah peningkatan kandungan protein pakan berpengaruh terhadap

meningkatnya daya tetas burung kenari?

3. Apakah peningkatan kandungan protein pakan berpengaruh terhadap

meningkatnya berat tetas burung kenari?

1.3 Landasan Teori

Ilmu nutrisi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses untuk

melengkapi sel – sel dalam tubuh hewan dengan bagian yang berasal dari luar

yang telah merupakan persenyawaan kimia yang diperlukan untuk fungsi

optimum dari banyak reaksi kimia dalam proses metabolisme, termasuk proses

pertumbuhan, hidup pokok, kerja, produksi dan reproduksi (Wahju, 1997).

Keberhasilan budidaya burung kenari ditentukan oleh 3 faktor yaitu bibit,

pakan dan tatalaksana pemeliharan. Ketiga faktor tersebut diusahakan seoptimal

mungkin untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi (Sujono dan Bimo, 1994).
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Protein merupakan bahan penyusun dasar semua jaringan tubuh. Kegunaan

protein dalam tubuh untuk memperbaiki struktur jaringan, pertumbuhan jaringan

yang baru, proses metabolisme yang dapat menghasilkan energi dan stabilitas ke

dalam fungsi bagian tubuh serta proses pembentukan enzim dan hormon tertentu

yang esensial bagi tubuh (Anggorodi, 1995). Defisiensi protein akan

mengakibatkan hewan tidak mampu membuat dan memelihara jaringan tubuhnya

sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang terganggu (Triakoso, 1996).

Nutrien yang berperan besar dalam pertumbuhan organ dan produksi

adalah protein (Sudaryani dan Santoso, 1994). Pemberian ransum dengan

kandungan protein yang terlalu rendah akan menurunkan produksi telur dan

sebaliknya, kelebihan protein akan diubah sebagai energi sehingga tidak efisien.

Menurut Kamal (1995), pemberian protein yang berlebihan tidak ekonomis sebab

protein yang berlebihan tidak dapat disimpan dalam tubuh, tetapi akan diurai dan

nitrogennya dikeluarkan lewat ginjal dalam bentuk gas amoniak.

Menurut Sestilawarti (2011), berat telur dipengaruhi oleh nutrien yang

terkandung dalam ransum. Nutrien yang mempengaruhi berat telur antara lain

lemak dan protein. Kekurangan protein akan mengakibatkan menurunnya jumlah

albumin telur, dan ukuran telur menjadi lebih kecil meskipun volume kuning telur

tetap.

Burung memiliki sedikit perbedaan kebutuhan nutrisi pada masa bertelur.

Permasalahan yang dialami peternak baik secara langsung maupun tidak langsung

berhubungan dengan kesalahan pemberian pakan (Verhoef-Verhalen, 2004).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamphues and Meyer (1991) tentang
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kebutuhan protein dalam pakan burung kenari yang sedang dalam masa

pertumbuhan berkisar antara 9,9% – 13,1%. Burung membutuhkan jumlah protein

yang lebih tinggi dalam masa pertumbuhan, sama seperti burung betina dalam

masa bertelur (Burgmann, 1993).

Biji – bijian yang digunakan dalam penelitian ini diantranya : canary seed,

biji sawi, niger seed dan biji wijen. Setiap biji memiliki kandungan yang berbeda

– beda.

Canary seed merupakan pakan utama burung kenari yang banyak ditanam

di Amerika dan Kanada. Bijian ini mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi

dengan kandungan lemak yang rendah (Burgmann, 1993). Karbohidrat dalam

pakan mampu menambah berat badan (Aryanti dkk., 2013). Indukan yang

memiliki badan besar akan menghasilkan telur yang besar pula (Lestari dkk.,

2013).

Biji sawi mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 20%.

Biji sawi kaya akan cruciferin, lysine, methionine, napin, glutamine, proline,

cysteine serta kandungan albumin yang tinggi sekitar 13 – 46% (Bos et. al., 2007).

Penambahan Arginine dan lysine pada telur berembrio dapat meningkatkan daya

tetas (Al-Asadi, 2013).

Niger seed merupakan bijian kaya protein dan juga tinggi kandungan

lemaknya. Asam amino yang terkandung dalam niger seed diantaranya lysine,

cytine, tyrosene, dan methionine. Niger seed tinggi akan kalsium dan potassium.

(Vriends, 1991). Kalsium merupakan mineral penyusun cangkang telur. Berat
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cangkang telur sekitar 10% dari berat telur. Berat cangkang telur dapat

mempengaruhi berat telur (Setyaningrum dkk., 2009).

Biji wijen tinggi akan kandungan albumin (Onsaard, 2012) seperti

diketahui bahwa telur juga mempunyai kandungan albumin yang tinggi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh peningkatan

kandungan protein pakan terhadap berat telur burung kenari

2. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh peningkatan

kandungan protein pakan terhadap daya tetas burung kenari

3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh peningkatan

kandungan protein pakan terhadap berat tetas burung kenari.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu menambah wawasan

para peternak, mahasiswa, para ahli yang bergerak dalam bidang peternakan dan

kedokteran hewan tentang pentingnya kebutuhan protein pada pakan burung

kenari.

1.6 Hipotesis

1. Kandungan protein pakan meningkatkan berat telur burung kenari.

2. Kandungan protein pakan meningkatkan daya tetas burung kenari.

3. Kandungan protein pakan meningkatkan berat tetas burung kenari.
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