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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia saat ini maka

kompetitif hidup semakin ketat, baik dalam ilmu pendidikan, lapangan kerja,

maupun sumber pangan hewani untuk memenuhi gizi dalam tubuh. Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT dalam suratAl-Baqarah (2) ayat 172. “Hai orang-orang

yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan

kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, jika benar-benar kepada-Nya

kamu menyembah”. Peningkatan penduduk Provinsi Riau sangat cepat, hal ini

dipengaruhi salah satunya karena Riau dipandang sebagai penyumbang kekayaan

alam terbesar di Indonesia. Di samping itu prospek untuk beternak di Riau

tergolong baik terutama untuk beternak itik.

Ternak itik sudah dikenal lama oleh masyarakat Riau terutama masyarakat

yang tempat tinggalnya di pedesaan. Usaha ternak itik belum dikembangkan

secara komersial, karena disebabkan oleh modal, ilmu pengetahuan, serta

kebijakan pemerintah yang masih kurang pelayananannya terhadap kesejahteraan

masyarakat. Provinsi Riau selain prospeknya baik untuk beternak itik, ketersedian

sumber pakan juga mendukung, kalau ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,

insyaAllah akan menambah nilai ekonomis masyarakat Riau dimasa mendatang.

Itik merupakan ternak penghasil telur dan daging yang bisa mengangkat

nilai ekonomis masyarakat. Potensi sagu yang terdapat di Selatpanjang Kabupaten

Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang pengolahannya belum maksimal bisa

dimanfaatkan sebagai pakan itik. Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat

yang paling produktif. Menurut Ahmad et al. (1999) pati sagu mengandung 3,69-
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5,96% serat pangan dan karbohidrat 80,35-85,90% (BPOM Ambon, 2007;

Depkes, 1995).

Mohamed et al. (1984) melakukan perbandingan nilai energi metabolisme

suatu ransum dengan mengukur kemampuan dari anak itik dan ayam untuk

mencerna ransum. Perlakuan yang diberikan terhadap kedua spesies unggas

tersebut adalah pemberian ransum basal dan ransum percobaan yang mengandung

serat kasar tinggi yaitu 10-15%. Hasil yang diperoleh adalah anak itik dengan

ransum berserat kasar tinggi pada empat minggu pertama memperlihatkan nilai

energi metabolisme yang lebih tinggi dari pada anak ayam. Pengamatan

selanjutnya pada empat minggu kedua, antara anak itik dan anak ayam tidak

memperlihatkan perbedaan yang nyata pada energi metabolisme. Dengan

demikian secara total itik memiliki kemampuan menggunakan serat kasar yang

lebih tinggi. Menurut Siregar dan Farrel (1980), nilai energi metabolisme

beberapa jenis ransum menunjukkan perbedaan yang signifikan antara anak itik

dan anak ayam. Anak itik menunjukkan nilai energi metabolisme ransum yang

lebih tinggi.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis telah melakukan penelitian

tentang performans atau penampilan itik pedaging yang diberi ampas sagu sebagai

pengganti dedak halus yang ditinjau dari konsumsi ransum, pertambahan berat

badan, konversi ransum dan mortalitas.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performans meliputi konsumsi

ransum, pertambahan berat badan, konversi ransum dan mortalitas atau angka

kematian yang diberi ampas sagu sebagai pengganti dedak halus itik pedaging.
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1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi terkait penggunaan ampas

sagu sebagai pengganti dedak halus untuk meningkatkan performans itik pedaging

dan mendayagunakan sumber pakan potensial yang dimiliki Provinsi Riau.

1.4. Hipotesis

Pemberian ampas sagu sampai level 15% sebagai pengganti dedak halus

dapat meningkatkan konsumsi ransum, meningkatkan pertambahan berat badan,

menurunkan angka konversi ransum dan angka kematian.


