
 

 

 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Indonesia merupakan negara yang memiliki spesies burung endemik paling 

banyak di dunia. Namun keberadaan beberapa spesies burung asli Indonesia 

terancam punah. Salah satunya adalah burung asli pulau Bali, yaitu Jalak Bali. 

      Jalak Bali  (Leucopsar rothschildi) atau juga dikenal oleh masyarakat lokal 

dengan nama Curik Bali merupakan burung yang berasal dari suku Sturnidae. 

Jalak Bali  merupakan burung yang sangat populer di kalangan masyarakat karena 

keindahan bentuk fisik yang dimilikinya, seperti memiliki tubuh putih, bingkai 

mata berwarna biru cemerlang, dan sentuhan hitam di ujung sayap dan bulu ekor. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Gunawan (2010), pada tahun 1910 

diperkirakan populasi Jalak Bali  sekitar 300-900 ekor hidup di alam liar tetapi 

pada tahun 1990, akibat penangkapan secara liar, jumlahnya berkurang hingga 

tersisa lima belas ekor. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Bali Barat 

menambahkan, data terakhir populasi Jalak Bali  pada tahun 2006 hanya 

ditemukan enam ekor (Taman Nasional Bali Barat, 2009). Data terbaru ditemukan 

25 ekor Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di Desa Penida, sedangkan di hutan 

Tembeling tidak terdapat satu ekor pun (Fitrie dan Aunurachman, 2013). 

      Jalak Bali  (Leucopsar rothschildi) memperoleh perhatian cukup serius dari 

pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya sebagai satwa liar 

yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum untuk penyelamatan 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
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421/Kpts/Um/8/1970 tanggal 26 Agustus 1970. Dalam konvensi perdagangan 

internasional bagi satwa liar CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of  Wild Fauna and Flora) Jalak Bali  terdaftar pada Apendix 

I, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan. 

      Dalam menjaga kelestarian sekaligus memulihkan populasi Jalak Bali, perlu 

dilakukan upaya pelestarian. Salah satu bentuk upaya pelestarian Jalak Bali  

adalah dengan kegiatan penangkaran. Alikodra (2010) menyatakan bahwa prinsip 

penangkaran adalah pemeliharaan dan perkembangbiakan sejumlah satwa liar 

yang sampai pada batas-batas tertentu dapat diambil dari alam, tetapi untuk 

selanjutnya, pengembangannya hanya diperkenankan diambil dari keturunan 

keturunan yang berhasil dari penangkaran. 

      Salah satu penangkar di Indonesia yang berhasil melestarikan Jalak Bali 

adalah Safari Bird Farm milik Susilowati yang berada di Desa Kudu, Kecamatan 

Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penangkaran ini dibentuk atas dasar 

kekhawatiran terhadap populasi Jalak Bali  yang mengalami penurunan. Adapun 

kegiatan penangkaran yang dilakukan diantaranya adalah mengatur pakan, 

kesehatan, lingkungan, serta kebutuhan lain dari satwa yang ditangkarkan agar 

satwa tersebut dapat berkembangbiak dengan baik. 

      Dalam melakukan penangkaran satwa, yang perlu diperhatikan adalah 

kesejahteraan satwa, yang meliputi keamanan dan kenyamanan datri faktor stres, 

gangguan dari luar dan makanan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan 

mengenai pengelolaan aspek-aspek tersebut, terutama aspek pengelolaan pakan 
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dalam penangkaran atau konservasi eksitu lainnya,termasuk pemberian pakan, 

(Alikodra, 2010). 

      Pakan sangat penting untuk kelangsungan hidup mahluk hidup dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan reproduksi. Reproduksivitas Jalak Bali  yang tinggi dapat 

meningkatkan populasi Jalak Bali di penangkaran maupun di alam. Dalam 

melestarikan Jalak Bali, salah satu yang menghambat reproduksi Jalak Bali  

adalah kekurangan protein untuk perkembangan organ reproduksi maupun untuk 

mensekresi hormon (Saiful, 2012) . 

      Belum adanya penelitian yang membahas tentang berapa kebutuhan protein 

dalam ransum pakan untuk dapat menghasilkan produksi telur yang optimal dan 

efisien pada Jalak Bali, membuat penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan 

sebagai sarana pelestarian Jalak Bali  di Indonesia, khususnya di penangkaran atau 

konservasi eksitu.  

      Protein memegang peran paling besar dalam perkembangan burung. Protein 

terbagi menjadi protein hewani dan nabati. Kedua protein ini saling melengkapi 

kebutuhan Jalak Bali. Pakan yang diberikan di penangkaran pada umumnya 

adalah pellet yang dikombinasikan dengan jangkrik, pisang, belalang dan kroto 

segar. Namun jangkrik dan kroto sulit didapatkan, mudah mati, dan busuk 

(Rukmana, 2011). Dalam hal ini pakan dalam bentuk pellet lebih diutamakan 

karena dapat disimpan lebih lama dan memiliki kandungan nutrisi yang lengkap 

namun beberapa pellet pabrikan untuk burung tidak menyertakan analisis 

kandungan protein di dalamnya. Penangkarpun belum percaya bahwa dengan 

pemberian pellet kepada Jalak Bali  cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
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reproduksinya. Dengan membuat pellet yang mengandung pakan alami dan 

protein yang sesuai akan memudahkan penangkar memenuhi kebutuhan Jalak Bali  

dan meningkatakan produksi telur Jalak Bali  sebagai sarana pelestarian satwa 

endemik Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah 

yang didapat adalah: 

1. Apakah pemberian pakan dengan beberapa tingkat protein berpengaruh 

terhadap produksi  telur Jalak Bali  (Leucopsar rothschildi)? 

2. Apakah pemberian pakan dengan beberapa tingkat protein berpengaruh 

terhadap daya tetas telur Jalak Bali  (Leucopsar rothschildi)?  

  

1.3 Landasan Teori  

      Bockheim (2001) menyatakan bahwa kebutuhan protein untuk Jalak Bali  

adalah 14–18%. 

      Protein berpengaruh terhadap perkembangan organ reproduksi dimana jika 

terjadi defisiensi protein akan memperlambat atau merusak perkembangan organ 

yang akan berpengaruh terhadap produksi telur (Etches, 1996). 

      Protein berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan dan pembentukan telur. 

Protein memegang peranan penting untuk perkembangan semua jenis burung yang 

sedang dalam masa pertumbuhan, bereproduksi dan menghasilkan telur. Pakan 
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haruslah mengandung jumlah dan proporsi yang lengkap dan seimbang 

kandungan energi dan protein pakannya  (Samsbury, 1995).  

      Terpenuhinya nutrisi pada induk termasuk kebutuhan protein berpengaruh 

terhadap daya tetas telur tetapi hasil ini baru diketahui setelah telur menetas 

(Wibowo dan Jafendi, 1994).  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah kebutuhan 

protein pakan yang paling tepat dan efisien terhadap produksi dan daya tetas telur 

Jalak Bali  ( Leucopsar rothschildi ).  

 

1.5 Hipotesis 

      Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Semakin tinggi tingkat protein dalam ransum pakan maka semakin tinggi 

produksi telur yang dihasilkan. 

2. Semakin tinggi tingkat protein ransum pakan maka semakin tinggi daya 

tetasnya. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

pemberian  pakan dengan kadar protein tertentu sebagai upaya peningkatan 

reproduksi Jalak Bali  (Leucopsar rothschildi) terutama untuk produksi telur guna 

melestarikan Jalak Bali  satwa endemik asli Indonesia. 
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