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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daging itik adalah jenis daging yang potensial sebagai penyumbang

protein hewani di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan protein hewani yang mudah

dan murah berasal dari unggas. Itik juga memberikan sumbangan yang cukup

besar dalam penyumbang protein hewani yaitu daging dan telur. Kalangan

masyarakat pedesaan telah terbiasa dengan ternak itik dalam kehidupan mereka

sehari-hari sebagai ternak peliharaan meskipun bukan dalam jumlah besar

(Frasiska dkk., 2013).

Itik pedaging adalah itik yang mampu tumbuh cepat dan dapat mengubah

pakan secara efisien menjadi daging yang bernilai gizi tinggi. Itik pedaging

memiliki bentuk tubuh dan struktur perdagingan yang baik (Srigandono, 1997).

Itik Peking lebih dikenal sebagai pedaging daripada petelur (Andoko dan Sartono,

2013).

Daging itik memiliki sumbangan yang tidak sedikit terhadap total daging

unggas yang dihasilkan, namun keadaan peternakan itik di Indonesia dalam

kenyataan perkembangannya relatif lambat, dari tahun ke tahun keadaanya tetap

bersifat tradisional tanpa adanya peningkatan yang berarti. Usaha peternakan itik

pedaging di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan, antara lain dalam hal

pakan. Bahan pakan penyusun ransum sebagian besar masih didapatkan dengan
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mengimpor, sehingga biaya pakan dan biaya produksi menjadi tinggi (Frasiska

dkk., 2013).

Indonesia adalah negara penghasil pisang yang sebagian diekspor,

sedangkan sebagian lainnya dikonsumsi dalam negeri, dari sekian banyak pisang

yang tersedia mau tidak mau akan timbul permasalahan limbah pisang. Tidak

terurusnya limbah pisang dapat menimbulkan bau yang menyengat dan

penumpukan limbah di bantaran kali yang berpotensi dapat menyebabkan banjir

dan terjangkitnya penyakit (Ujianto, 2003).

Kulit pisang merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan

sebagai bahan pengganti pakan untuk memperbaiki konsumsi pakan serta

meningkatkan produksi ternak. Kulit pisang memiliki kandungan provitamin A,

yaitu beta-karoten, sebanyak 0,05%. Kulit pisang juga mengandung karbohidrat

terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 66,20%, sehingga dapat digunakan

untuk mengganti jagung atau dedak dalam pakan (Qotimah, 2000). Sutardi (1981)

menyatakan bahwa dalam 100% bahan kering, kulit pisang mengandung 7,08%

protein kasar, 8,34% serat kasar, 11,80% lemak kasar, 9,66% abu dan 63,1%

BETN. Terbatasnya pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan ransum unggas, oleh

karena itu perlu adanya upaya perbaikan kandungan nutrisi tersebut agar

pemanfaatannya dalam ransum unggas semakin tinggi (Koni dkk., 2013).

Tepung ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang sering

digunakan karena tepung ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

Boniran (1999) menyatakan bahwa tepung ikan yang baik mempunyai kandungan

protein kasar 58% - 68%, air 5,5% - 8,5%, serta garam 0,5% - 3,0%. Kandungan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SUBSTITUSI PAKAN KOMERSIL DENGAN... STEFANI WULAN SAKTI HANDAYANI



3

protein atau asam amino tepung ikan dipengaruhi oleh bahan ikan yang digunakan

serta proses pembuatannya. Pemanasan yang berlebihan akan menghasilkan

tepung ikan yang berwarna cokelat dan kadar protein atau asam aminonya

cenderung menurun atau menjadi rusak (Sitompul, 2004). Tepung ikan digunakan

dalam ransum biasanya berkisar 10% – 15% atau sepertiga bagian protein ransum

berasal dari protein hewani (Anggorodi, 1985).

Penelitian ini menggunakan tepung kulit pisang raja nangka dan tepung

ikan yang akan dicampurkan kedalam pakan komersial yang beredar di pasaran.

Kandungan protein dalam tepung ikan diimbangi dengan energi yang cukup dari

kulit pisang raja nangka untuk mencukupi kebutuhan protein minimum, sebab

kekurangan energi akan merubah protein menjadi energi. Sebaliknya, luasnya

imbangan energi dan protein dapat menyebabkan defisiensi protein dan terjadinya

penimbunan energi dalam bentuk lemak. Tingkat energi dalam pakan, biasanya

sangat menentukan banyak sedikitnya pakan yang dikonsumsi (Yunianto, 2001).

Konsumsi pakan juga berkaitan dengan pertambahan berat badan dan konversi

pakan, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari

substitusi pakan komersial dengan tepung kulit pisang raja nangka dan tepung

ikan terhadap konsumsi pakan, pertambahan berat badan dan konversi pakan serta

untuk memberikan informasi kepada para peternak itik Peking tentang manfaat

tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan

masalah, yaitu :

1. Apakah substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada

pakan komersial dapat mempengaruhi konsumsi pakan itik Peking jantan?

2. Apakah substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada

pakan komersial dapat mempengaruhi pertambahan berat badan pada itik

Peking jantan?

3. Apakah substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada

pakan komersial dapat mempengaruhi konversi pakan itik Peking jantan?

1.3 Landasan Teori

Karbohidrat dalam pakan unggas mutlak diperlukan sebagai sumber energi

utama (Abun, 2008). Kulit pisang mengandung air dalam jumlah besar, yaitu

mencapai 68,90 %, unsur kedua yang terkandung cukup besar dalam kulit pisang

yaitu karbohidrat sebesar 18,5 % (Anggraeni dan Sian, 2004). Kulit pisang juga

mengandung bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 66,20 % (Qotimah, 2000).

Ranto dan Maloedyn (2005) menyatakan bahwa zat gizi yang diperlukan

itik pedaging terdiri dari protein, dengan kandungan asam amino esensial

berimbang dan kandungan energi memadai, vitamin, serta mineral. Ransum itik

harus seimbang antara kandungan energi dan protein dalam ransum. Pemberian

protein hewani pada pakan itik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas.

Tepung ikan yang memiliki kualitas memadai, kandungan proteinnya berkisar

antara 45% - 60% (Murtidjo, 2001).
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Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi pakan untuk memenuhi

kebutuhan energi, sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi setiap harinya

cenderung berhubungan erat dengan kadar energi. Bila konsentrasi protein yang

tetap terdapat dalam semua ransum, maka ransum yang mempunyai konsentrasi

energi metabolis tinggi akan menyediakan protein yang kurang dalam tubuh

unggas karena rendahnya jumlah pakan yang dikonsumsi. Sebaliknya, bila kadar

energi dalam tubuh kurang, maka unggas akan mengkonsumsi pakan untuk

mendapatkan lebih banyak energi akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi

protein yang berlebihan (Tilman dkk., 1998). Konsumsi pakan akan

mempengaruhi pertambahan berat badan setelah itik tersebut memanfaatkan zat

gizi yang terdapat dalam pakan yang dikonsumsi (Hardjosworo dan Rukmiasih,

2000). Untuk mengetahui kemampuan itik pedaging dalam merubah pakan yang

dikonsumsi menjadi daging, maka diperlukan perhitungan konversi pakan

(Heruningtyas, 2012).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuktikan substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan

pada pakan komersial dapat menyamakan konsumsi pakan itik Peking

jantan.

2. Membuktikan substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan

pada pakan komersial dapat menyamakan pertambahan berat badan itik

Peking jantan.
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3. Membuktikan substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan

pada pakan komersial dapat menyamakan konversi pakan itik Peking

jantan.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi

ilmiah serta referensi kepada peternak tentang pemanfaatan limbah kulit pisang

raja nangka dan tepung ikan yang disubstitusikan dengan pakan komersil dapat

mempengaruhi konsumsi pakan, pertambahan berat badan dan konversi pakan

pada itik Peking jantan.

1.6 Hipotesis

1. Substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada pakan

komersial tidak mempengaruhi konsumsi pakan itik Peking jantan.

2. Substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada pakan

komersial tidak mempengaruhi pertambahan berat badan itik Peking

jantan.

3. Substitusi tepung kulit pisang raja nangka dan tepung ikan pada pakan

komersial tidak mempengaruhi konversi pakan itik Peking jantan.
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