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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Sagu

Sagu  (Metroxylon sp) termasuk tumbuhan monokotil dari keluarga Palmae.

Terdapat empat marga palma yang kandungan patinya banyak di manfaatkan,

yaitu Metroxylon sp, Coripha sp, Euqeissona sp, dan Cariota sp.   (Ruddle et al.,

1978). Batang sagu terdiri atas lapisan kulit bagian luar yang keras dan bagian

dalam berupa empulur atau isi sagu yang mengandung serat-serat dan pati. Tebal

kulit luar yang keras sekitar 3-5 cm dan bagian tersebut di daerah Maluku sering

digunakan sebagai bahan bangunan. Pohon sagu yang masih muda mempunyai

kulit yang lebih tipis dibandingkan sagu dewasa (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Metroxylon berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua kata, yaitu

Metro/Metra dan Xylon. Metra berarti pith (isi batang atau empulur) dan Xylon

berarti xylem. Kata sago atau sagu memiliki arti pati yang terkandung dalam

batang palma sagu (Flach, 1997). Di Indonesia ada beberapa nama daerah untuk

tanaman sagu seperti rumbia, kirai (Sunda), ambulung kersulu (Jawa), dan Lapia

(Ambon). Warga Malaysia mengenal sagu dengan sebutan rumbia dan balau,

lumbia (Philipina), thagu bin (Myanmar), saku (Kamboja), dan sakhu (Thailand),

(Ruddle et al., 1976).

Menurut Suryana (2007), dikenal dua jenis sagu, yaitu Metroxylon sp dan

Arenga sp. Metroxylon sp umumnya tumbuh pada daerah rawa dan lahan marginal

sedangkan Arenga sp tumbuh pada daerah kering dan lahan kritis.Sagu merupakan

tanaman monokotil dari famili palmae. Menurut Uhl dan Dransfield (1987) dalam

Flach (1997) tanaman sagu termasuk dalam Famili Palmae, subfamili

Calamoideae, genus Metroxylon dan spesies Metroxylon sp. Batang sagu
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merupakan  bagian yang mengandung pati. Sagu hanya memiliki satu batang dan

tidak bercabang karena sagu adalah tanaman monokotil yang hanya mempunyai

satu titik tumbuh. Batang sagu berbentuk silinder dengan diameter 50-90 cm

(Haryanto dan Pangloli, 1992), batang sagu bebas daun dapat mencapai tinggi 16–

20 m pada saat masa panen.

Batang sagu digunakan sebagai tempat penyimpanan pati sagu selama masa

pertumbuhan, sehingga semakin berat dan panjang batang sagu semakin banyak

pati yang terkandung di dalamnya. Pada umur panen 10–12 tahun, berat batang

sagu dapat mencapai 1,2 ton (Rumalatu, 1981). berat kulit batang sagu sekitar 17-

25% sedangkan berat empulurnya sekitar 75-83% dari berat batang. Pada umur 3-

5 tahun, empulur batang sagu sedikit mengandung pati, akan tetapi pada umur 11

tahun empulur sagu mengandung 15-20% pati sagu.

Hasil penelitian Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1995),

perbandingan nilai gizi sagu dengan bahan pangan lainnya per 100 g ditampilkan

pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1. Nilai Gizi Sagu dengan Bahan Pangan Lainnya per 100 g

Komposisi Sagu Beras Jagung
Ubi

Kayu
Kentang

Kalori (kal) 357 366 349 98 71
Protein (g) 1.4 0.4 9.1 0.7 1.7
Lemak (g) 0.2 0.8 4.2 0.1 0.1
Karbohidrat (%) 85.9 80.4 71.7 23.7 23.7
Kalsium (mg) 15 24 14 19 8
Besi (mg) 1.4 1.9 2.8 0.6 0.7
Teomin (mg) 0.01 0.1 0.29 0.04 0.09
Riboflavin - 0.05 0.11 0.03 0.03
Niasin (mg) - 2.1 2.1 0.4 1.4
Vitamin (mg) - 0 0 21 16

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1995)
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Menurut Haryanto dan Pangloli (1992), kandungan pati dalam empulur

batang sagu berbeda-beda tergantung umur, jenis, dan lingkungan tumbuh. Sagu

di pesisir timur Provinsi Riau, sebagian besar tumbuh di lahan gambut. Lahan

gambut merupakan areal yang cocok untuk pertumbuhan sagu karena terdapat

banyak bahan organik. Pertumbuhan sagu pada tanah mineral dengan tanah

gambut berbeda. Hal tersebut karena lahan gambut memiliki karakteristik yang

berbeda baik fisik maupun kimia tanah dengan lahan mineral. Gambut merupakan

pemupukan bahan organik yang air, sehingga hanya sedikit sekali mengalami

perombakkan (Noor dalam Bintoro et al., 2010).

2.2. Syarat Tumbuh dan Penyebaran Sagu

Lingkungan yang baik untuk pertumbuhan sagu adalah daerah yang

berlumpur, akar napas tidak terendam, kaya mineral, kaya bahan organik, air

tanah berwarna cokelat dan bereaksi agak masam. Habitat tersebut cocok untuk

pertumbuhan mikroorganisme yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman

sagu. Pada tanah-tanah yang tidak cukup tersedia mikroorganisme penyubur

tanah, pertumbuhan tanaman sagu akan kurang baik. Selain itu, pertumbuhan

tanaman sagu juga dipengaruhi oleh adanya unsur hara yang disuplai dari air

tawar terutama fosfat, kalium dan magnesium. Akar napas sagu yang terendam

terus menerus akan menghambat pertumbuhan tanaman sagu, sehingga

pembentukkan pati dalam batang juga terhambat (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Sagu diperkirakan berasal dari Maluku dan Papua dan telah lama menyebar

di nusantara. Luas areal sagu yang terdapat di Indonesia diperkirakan lebih dari

satu juta Ha. Bintoro, (1999) menyatakan bahwa perkiraan sebaran sagu di

Indonesia meliputi Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa.
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Flach (1983) menambahkan bahwa sagu yang baik pertumbuhannya terutama

ditemukan di Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Pasifik

Selatan yang meliputi areal 2,2 juta Ha.

2.3. Potensi Sagu sebagai Pakan Ternak

Produksi tanaman sagu yang ditanam tidak secara intensif dapat

menghasilkan 40-60 batang/hektar/tahun dengan jumlah batang (Daging batang

sagu yang belum dikeluarkan tepungnya) 1 ton/batang, dengan kandungan tepung

18,3% (Rosse, 1985). Malaysia yang melakukan penanaman sagu secara intensif

bisa menghasilkan 120-138 batang/hektar/tahun dengan panjang per batang 10-12

meter dan hasil empulur 1000 kg (DEPTAN Malaysia, 2005). Produksi ampas

sagu per batang adalah sekitar 81,5 % dari jumlah empulur (Harsono, 1986), jadi

jumlah produksi ampas sagu per batang sagu adalah 815 kg. Menurut Freddy

(1970) kandungan nilai gizi dari tepung sagu adalah kadar air 13,1%, protein

kasar 1,6%, lemak 0,5%, serat kasar 6,25%, abu 0,5% dan bahan ekstrak tanpa

nitrogen (BETN) 97,7%. Kandungan nutrisi ampas sagu menurut Jalaludin et al.

(1970) adalah kadar air 12,2%, protein kasar 0,3%, serat kasar 14,0% dan bahan

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (64,6 %). Kandungan mineral adalah Ca 11,0 mg,

P 13,0 mg Fe 1,5 mg dan vitamin B 0,01 per 100 g tepung sagu kering.

Tanaman sagu merupakan penghasil karbohidrat (energi) yang cukup

potensial di Indonesia terutama di kawasan Timur Indonesia yang belum

dimanfaatkan secara optimal. Potensi tanaman sagu dapat dimaksimumkan bila

diterapkan pendayagunaan semua komponen organik yang dihasilkan. Menurut

Louhenapessy (1998), potensi luasan sagu di Maluku adalah sekitar 47.000 Ha.

Luasan ini masih mungkin bertambah karena umumnya sagu terbesar di seluruh
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wilayah Maluku dan Papua. Walaupun dalam luasan yang sempit dan juga

mungkin berkurang karena terjadinya konversi lahan sagu untuk kepentingan

lainnya. Di bagian Barat Indonesia, khususnya pulau Sumatera mempunyai luas

areal sagu 30-71,9 ribu Ha, diantaranya termasuk Aceh, Sumatera Utara,

Bengkulu, Bengkalis, Indragiri dan Riau.

Jumlah pohon masak tebang untuk kondisi hutan sagu di Indonesia adalah

antara 8-36 pohon/Ha. Produksi tiap pohon rata-rata adalah 220 kg. Dengan

demikian dalam luasan 1 Ha dapat diproduksi 4.400 kg tepung sagu

(Louhenapessy, 1998). Haryanto dan Philipus (1992), memperkirakan areal

produksi tanaman sagu  di Indonesia lebih kurang 851 ribu Ha, yang tersebar di

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan terbanyak di Maluku serta Irian Jaya.

Di Maluku makanan pokok masyarakat setempat adalah pati sagu sedangkan hasil

ikutannya berupa limbah padat ampas sagu sering digunakan untuk bahan

pengganti dedak dalam formula ransum.

2.4. Ampas Sagu

Ampas sagu merupakan limbah industri pertanian yang dapat dimanfaatkan

sebagai pakan ternak. Ketersedian pakan tahun 2006 di daerah mentawai sumatera

Barat cukup melimpah yaitu sebesar 14.000 ton yang diperkirakan dari produksi

tepung sagu 3500 ton (rasio tepung sagu dan ampas sagu adalah 1:4) (BPS, 2007)

yang kondisinya telah mencemari lingkungan, padahal berpotensi sebagai pakan

ternak. Selain di daerah mentawai Sumatera Barat ampas sagu juga banyak

terdapat Provinsi Riau terutama di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada Tahun 2003 di daerah pesisir terdapat ampas sagu sebanyak 3000 ton

(Hellyward et al., 2003). Menurut Ningrum (2004), ampas sagu berpotensi cukup
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besar sebagai pakan sumber energi dengan kandungan BETN 77,12%, tetapi

kandungan protein kasarnya rendah yaitu 2,70% dan kandungan zat makanan

lainnya adalah lemak kasar 0,97% , serat kasar 16,56%, dan abu 4,65%.

Pabrik pengolahan tepung sagu adalah salah satu jenis industri yang cukup

banyak menghasilkan limbah. Dari proses pengolahan sagu menjadi tepung sagu

dihasilkan limbah sekitar dua pertiga bagian atau sekitar 75% dari bahan

mentahnya. Limbah ini berupa ampas sagu yang biasa disebut onggok. Onggok

menghasilkan bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh onggok sagu muncul akibat

terjadinya proses pembusukan onggok sagu yang sangat cepat, seperti yang telah

diketahui, kadar air onggok sagu ini cukup tinggi, yakni 78,34%, sementara

kandungan karbohidratnya 6,67%. Hal inilah yang mempermudah aktivitas

mikroba pengurai. Proses penguraian bisa bersifat aerob dan anaerob, kedua

proses tersebut menghsilkan bau berupa H2S dan NH3 (Haryanto dan Philipus

1992).

2.5. Dedak Halus

Dedak halus merupakan sumber energi yang ditandai dengan tingginya

kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). Dedak mengandung granula –

granula pati yang dapat menyerap air dingin hingga 30%. Setelah pengeringan,

granula – granula pati ini akan tersusun rapat dan sedikit dapat ditembus air.

Dedak halus merupakan bahan pakan yang diperoleh dari limbah hasil

penggilingan padi. Dedak merupakan bahan pakan sumber energi, tetapi

kandungan serat kasar dedak cukup tinggi ± 14,56% ( Anggorodi, 1985; Murtidjo,

2002). Hal ini diduga merupakan penyebab utama peningkatan kandungan serat

kasar.
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2.6. Ternak itik

Itik merupakan salah satu jenis unggas air yang termasuk kelas Aves, ordo

Anseriformes, famili Anatidae, sub famili Anatinae, genus Anas. Itik yang ada di

Indonesia berasal dari keturunan itik liar yang bernama Mallard atau Wild Mallard

(Anas platyrinchos) yang sampai saat ini tersebar di seluruh dunia. Itik keturunan

Mallard di Indonesia dikenal dengan nama yang sesuai dengan tempat

keberadaannya, seperti itik Tegal, itik Bali, itik Alabio, dan itik Mojosari

(Srigandono, 1986). Potensi itik cukup menarik bagi penduduk pribumi.

Pemeliharaannya sangat mudah dan mempunyai ketahanan hidup sangat tinggi

sehingga angka mortalitasnya cukup rendah (Murtidjo, 2006). Itik juga memiliki

daya adaptasi yang tinggi serta mempunyai cita rasa daging dan telur yang gurih

(Djanah, 1985).

Pada dasarnya, pemeliharaan itik jantan dikelompokkan dalam 2 periode

yaitu periode starter itik umur 1-4 minggu dan periode finisher itik umur 4-8

minggu. Dalam kandang starter, kepadatan itik harus diperhatikan sesuai standar,

yaitu sekitar 35-40 ekor/m2 atau disesuaikan dengan umur anak itik. Bila terlalu

padat, bisa meningkatkan angka kematian itik (Supriyadi, 2011). Untuk

meningkatkan produktivitas ternak itik, dilakukan usaha pemeliharaan ternak itik

secara intensif dengan menyediakan perkandangan yang dilengkapi dengan

pemberian makanan yang baik sehingga dapat diharapkan sebagai usaha pokok

(Murtidjo, 2006).
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2.7. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ternak jika

diberikan secara adlibitum (Parakkasi, 1999), sedangkan menurut Tillman et al.

(1991) konsumsi diperhitungkan dari jumlah makanan yang dimakan oleh ternak

dimana zat makanan yang dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan hidup pokok dan untuk produksi ternak tersebut. Palatabilitas juga

merupakan faktor yang menentukan tingkat konsumsi ransum pada ternak.

Menurut Church (1979) bahwa palatabilitas dipengaruhi oleh bentuk, bau, rasa

dan tekstur makanan yang diberikan.

Menurut Hearen (1979) untuk meningkatkan performan itik sebaiknya

menyediakan bahan makanan yang bervariasi dalam memberikan kesempatan

pada itik dalam suatu kelompok untuk memilih makanan apa yang dimakan (free

choice). Kebutuhan gizi seekor itik dalam satu kelompok berbeda disebabkan oleh

keinginan makanan dalam memenuhi produksi dan laju pertumbuhan. Oleh sebab

itu diperlukan pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut.

Menurut Anggorodi (1995) penentuan kadar protein dalam pakan bahan-

bahan makanan yang digunakan untuk anak itik dan itik muda berbeda dengan

makanan ayam. Menurut Djanah (1985), kadar protein pada pakan anak ayam

sampai umur ± 8 minggu berkisar antara 18-22%, tidaklah demikian halnya

dengan makanan anak itik. Kadar protein dalam pakan anak itik fase starter 22%

dengan energi metabolisme 3000 Kkal (Supardjata et al. dalam Samosir, 1993).

Dijelaskan juga oleh Srigandono (1996) itik periode starter membutuhkan pakan

dengan kadar protein antara 20-22% dan energi metabolisme 3000 Kkal/kg,
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sementara pada periode finisher, kadar protein tersebut turun menjadi antara 16-

17% dan energi metabolisme berkisar antara 2800 Kkal/kg.

Menurut Rasyaf (1993) konsumsi pakan dapat diukur berdasarkan jumlah

pakan yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan yang ada  didalam bak pakan.

Bila manajemen pemberian makanan itik tidak sesuai, maka tingkat konsumsinya

akan menurun dan dapat berakibat pada defisiensi gizi. Windhyarti (2001)

menyatakan bahwa banyaknya makanan yang diberikan untuk itik yang berumur

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 minggu berturut-turut adalah 8, 15, 25, 35, 40, 50, 60 dan

70 g/ekor/hari. Wahju (1997) menyatakan bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi

akan menentukan besarnya berat badan yang diperoleh.

2.8. Pertambahan Berat Badan

Menurut Anggorodi (1985) pertumbuhan merupakan pertambahan dalam

bentuk berat jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang dan jaringan

tubuh lainnya kecuali lemak. Zahra (1996) menyatakan bahwa berat badan seekor

ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bangsa, makanan, jenis kelamin

dan musim. Pada musim panas nafsu makan ternak menurun, sehingga jumlah

makanan yang dikonsumsi menurun dan memengaruhi berat badan ternak.

Pertambahan berat badan adalah suatu kriteria yang digunakan untuk

mengukur pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses yang sangat kompleks,

meliputi pertambahan berat badan dan pembentukan semua bagian tubuh secara

merata (Anggorodi, 1989). Tillman et al. (1986) menyatakan bahwa pertumbuhan

umumnya dinyatakan dengan pengukuran kenaikan berat badan yang dengan

mudah dilakukan dengan penimbangan berulang-ulang tiap hari, tiap minggu, atau

tiap waktu.
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Menurut Anggorodi (1985) pertumbuhan merupakan pertambahan dalam

bentuk berat jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang dan jaringan

tubuh lainya kecuali lemak. Pertumbuhan juga meliputi penambahan jumlah

protein dan zat mineral yang tertimbun didalam tubuh. Pertumbuhan dapat terjadi

karena penambahan jumlah sel dan ukuran sel. Zahra (1996) menyatakan bahwa

berat badan seekor ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bangsa,

makanan, jenis kelamin dan musim. Pada musim panas nafsu makan ternak

menurun, sehingga jumlah makanan yang dikonsumsi menurun dan dipengaruhi

berat badan ternak. Irwadi (1991) menyatakan bahwa untuk memperoleh berat

badan yang maksimal maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu

bibit yang baik, temperatur lingkungan, penyusunan ransum dan kandang yang

memadai.

Lubis (1963) menyatakan bahwa pertumbuhan yang relatif tinggi

berlangsung pada umur satu hari sampai enam minggu. Pertumbuhan seekor

ternak biasanya dideteksi melalui pengukuran berat badan yang dapat dilakukan

dengan penimbangan yang berulang yang disajikan pertambahan berat badan

setiap hari (Tillman et al., 1989). Dadang (2007) menyatakan bahwa pertambahan

berat badan itik pada umur dua sampai delapan minggu rata-rata 469 g/ekor.

2.9. Konversi Ransum

Ternak itik harus diberi pakan yang bergizi tinggi untuk mendukung

pertumbuhan  yang relatif cepat (Srigandono, 1996). Wahju (1997) menyatakan

bahwa konsumsi ransum adalah jumlah ransum yang dikonsumsi ternak untuk

kehidupan pokok dan pertumbuhan yang dinyatakan dalam g/ekor/hari. Konsumsi
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ransum juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, kesehatan, genetik, berat

badan, bentuk makanan, zat makanan, stres dan tingkat energi ransum.

Irwadi (1991) menjelaskan bahwa konversi ransum merupakan

perbandingan antara konsumsi ransum dengan berat badan yang dihasilkan.

Kartasudjana (2002) mendefenisikan bahwa konversi ransum sebagai banyaknya

ransum yang dihabiskan untuk menghasilkan setiap pertambahan berat badan.

Rasyaf (1992) menjelaskan bahwa konversi ransum merupakan suatu cara untuk

membandingkan jumlah ransum yang dihabiskan dengan berat yang dicapai.

Lebih lanjut Rasyaf (1996) menjelaskan bahwa konversi ransum merupakan hasil

dari perbandingan berat badan yang dicapai pada satu minggu dengan jumlah

konsumsi ransum yang dihasilkan pada minggu tersebut.

Indeks konversi ransum hanya akan naik bila hubungan antara jumlah energi

dalam formula dan kadar protein telah di sesuaikan secara teknis. Perbandingan

tersebut bervariasi dalam hubungannya terhadap sejumlah faktor, seperti umur

hewan, bangsa, derajat masak dini, daya produksi dan suhu (Anggorodi, 1985).

Scott, Nesheim dan Young (1982) menyatakan bahwa besarnya nilai konversi

ransum ditentukan oleh banyaknya konsumsi pakan dan pertambahan berat badan

yang dihasilkan. Wahju (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan yang baik belum

tentu menjamin keuntungan yang maksimal, tetapi pertumbuhan yang baik

diiringi konversi pakan yang baik dan biaya yang rendah akan mendatangkan

keuntungan yang maksimal. Menurut Sudiyono dan Purwatri (2007) efisiensi

penggunaan pakan dapat ditunjukkan dengan nilai konversi pakan yang rendah

dan tentunya meningkatkan pertumbuhan itik menjadi lebih baik. Dadang (2007)

menyatakan bahwa konversi pakan itik Tegal selama delapan minggu 4.2
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2.10. Mortalitas

North and Bell (1992) menyatakan bahwa mortalitas atau kematian pada

ternak merupakan faktor utama sebagai sumber reproduksi yang tidak efisien dan

mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan juga memengaruhi kemajuan

genetika. Sebagian besar kematian terjadi pada minggu pertama dari kehidupan,

refleksi masa transisi dari kehidupan yang terlindungi didalam kandungan

keadaan kehidupan yang kurang terlindung.

Demikian pula jika terjadi kematian dini, sifat keindukan induknya harus

diteliti terlebih dahulu dengan baik sebelum kita dapat mengatakan kematian

tersebut disebabkan oleh kesalahan anak. Makin banyak ternak yang dapat hidup

makin besar kemungkinan untuk mengadakan perbaikan genetik anak. Hari

pertama saat kelahiran sebenarnya adalah hari yang menentukan untuk

kelangsungan hidup anak selanjutnya.

Menurut Setioko et al. (2001) dan Dijaya (2003), usaha itik pedaging

sebenarnya lebih menguntungkan disbanding ayam pedaging, karena pengelolaan

itik pedaging lebih mudah dan praktis dengan teknologi sederhana, peluang pasar

masih terbuka, belum banyak yang mengusahakannya dalam skala menengah

hingga besar, tahan terhadap serangan penyakit, dan mortalitasnya antara 2-5%.


