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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, terlihat

bahwa rata-rata konsumsi daging di Indonesia yaitu 3,16 gram per kapita. Konsumsi

daging ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Konsumsi

ini masih rendah jika dibandingkan dengan standar dari FAO. Hal ini disebabkan

karena daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah.Selain itu, juga dapat

disebabkan karena dari tahun ke tahun jumlah populasi masyarakat di Indonesia

semakin lama semakin meningkat sehingga pemenuhan akan kebutuhannya pun juga

meningkat. Adanya peningkatan konsumsi daging ini belum dapat dipenuhi dari

produksi daging dalam negeri.

Solusi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan

melakukan impor daging. Sebenarnya masalah tersebut dapat di atasi dengan

peningkatan produktifitas ternak dalam negeri. Selama ini kebutuhan daging disuplai

dari beberapa komoditas ternak yaitu sapi, domba, kerbau, maupun unggas (unggas

darat maupun unggas air). Sebagai informasi bahwa produksi daging dari komoditas

ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba dan unggas masing-masing adalah

505,5 ton, 35,3 ton, 68,6 ton, 46,5 ton dan 1798 ton (Direktorat Jenderal Peternakan,

2012).

Berdasarkan kelima komoditas ternak tadi, komoditas ternak unggas lah yang

memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan komoditas ternak yang lain.

Hal ini dikarenakan populasi unggas di Indonesia juga besar sehingga produksi

daging yang berasal dari komoditas ternak ini juga paling besar. Hampir seluruh

produksi daging unggas berasal dari unggas darat yaitu sekitar 98,25% sedangkan
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unggas air hanya menyumbang 1,71% dan sisanya dari jenis burung puyuh serta

merpati. Oleh karena itu, komoditas unggas air masih perlu dikembangkan agar

komoditas ternak ini dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam produksi daging

dalam negeri sehingga akan meningkat produksi daging secara nasional. Unggas air

terdiri dari ternak entok, itik, tiktok dan angsa. Perkembangan ternak entok atau lebih

dikenal dengan sebutan itik manila di Indonesia belum berkembang secara pesat

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2012).

Itik manila merupakan hewan monogastrik yang dapat dimanfaatkan daging

dan telurnya untuk dikonsumsi manusia. Entok umumnya mengalami masa dewasa

kelamin pada umur 20-22 minggu. Menurut pendapat Srigandono, (1986)

pemeliharaan itik manila atau entok lebih menguntungkan karena selain

menghasilkan telur, juga daging. Ternak ini pada umur 10 bulan mencapai bobot

badan 1,5 hingga 2,0 Kg.

Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah sangat cocok untuk berternak

itik hal ini sesuai dengan pendapat (Saleh, 2004) mengatakan itik kebanyakan

populasinya berada di daerah dataran rendah, yang banyak di jumpai di rawa-rawa,

persawahan dan muara sungai. Ternak itik manila juga memiliki keunggulan jika

dibandingkan dengan ternak ayam yaitu nilai jual. Itik mampu mencerna ransum

dengan serat yang lebih tinggi sehingga harga pakan bisa lebih murah. Keadaan ini

sangat sesuai dengan daerah Riau khususnya di daerah Kabupaten Bengkalis yang

memiliki lebih luas dataran rendah yang bergambut.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki lahan gambut yang

luas dan cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan

peternakan. Total luas lahan gambut di provinsi Riau mencapai lebih kurang 4,8 juta

Ha atau separuh dari luas lahan yang ada (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2011).
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Menurut Mawardi dkk, (2001), secara umum sifat kimia tanah gambut didominasi

oleh asam-asam organik yang merupakan suatu hasil akumulasi sisa-sisa tanaman.

Kondisi didominasi asam-asam organik ini akan mengasamkan tanah dan air pada

lahan gambut. Keasaman tanah dan air lahan gambut ini mempengaruhi sistem

metabolisme itik manila yang hidup di lahan gambut tersebut. Diperkirakan hal ini

akan mempengaruhi deposisi lemak pada tubuh itik manila tersebut, sehingga pola

deposisi lemak itik manila pada lahan gambut diduga berbeda dengan itik manila

yang dipelihara di lahan vulkanik. Salah satu lokasi deposisi lemak dalam rongga

perut dimana organ pencernaan berada.

Untuk membuktikan ada tidaknya dugaan tersebut telah dilakukan penelitian

“Ukuran organ pencernaan itik manila (Cairina moschata) yang dipelihara di

Kabupaten Bengkalis (lahan gambut) dan di BukitTinggi (lahan vulkanik)”

1.2. Tujuan penelitian

Untuk melihat perbedaan fisik organ percernaan itik manila yang di pelihara di

lahan gambut dan di lahan vulkanik

1.3. Manfaat penelitian

1. Sebagai informasi ilmiah tentang kondisi organ pencernaan itik manila

yang dipilihara di lahan gambut dengan organ pencernaan itik manila pada

lahan vulkanik.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan

peternakan itik manila di daerah Riau.

3. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan dibidang peternakan khususnya

pengembangan itik manila di lahan gambut.
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1.4. Hipotesis penelitian

1. Jenis lahan tidak mempengaruhi ukuran organ pencernaan itik manila.

2. Jenis kelamin tidak mempengaruhi ukuran organ pencernaan itik manila,

3. Tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dan jenis lahan terhadap

ukuran organ pencernaan itik manila.


