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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Itik Manila (Cairina moschata)

Itik manila adalah unggas air yang termasuk dalam keluarga (genus) Cairina

(Cairina moschata) berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Selain itu, unggas ini memiliki beberapa nama daerah seperti Indian Duck,

Muscovite duck, Guenia duck, Turkish duck, Pato dll. Sedangkan dalam konteks

kuliner, unggas ini disebut Bebek Barbary, dan di Pulau Jawa, Indonesia bebek ini

dikenal dengan mentok (entok) atau itik Manila.

Menurut Scanes dkk. (2004) klasifikasi itik manila termasuk Klas: Aves, Sub

filum: Vertebrata, Ordo: Anseriformes, Super ordo : Carinatae, Genus : Cairina,

Spesies: Anas platryhynchos. Itik manila bersifat pemakan segala (omnivorus) yaitu

memakan bahan dari tumbuhan dan hewan seperti biji-bijian, rumput-rumputan,

ikan, bekicot dan keong. Itik manila merupakan unggas yang mempunyai ciri-ciri

kaki relatif lebih pendek dibandingkan tubuhnya; jarinya mempunyai selaput renang;

paruhnya ditutupi oleh selaput halus yang sensitif; bulu berbentuk cekung, tebal dan

berminyak. Itik manila memiliki lapisan lemak di bawah kulit; dagingnya tergolong

gelap (dark meat) tulang dada itik manila datar seperti sampan (Suharno dan

Setiawan, 1999). Itik manila yang terdapat di Indonesia umumnya tipe pedaging,

mengalami dewasa kelamin pada umur 20-22 minggu.

Pertumbuhan itik manila sangat bervariasi diantara itik jantan dan betina, pola

pemeliharaan dan keragaman antar individu. Itik manila jantan mempunyai

pertumbuhan lebih cepat dibanding itik manila betina. Itik manila jantan dewasa
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dapat mencapai berat 5,5 kg, sedang pada itik manila betina dewasa hanya mencapai

berat 3 kg. Perbedaan dalam cara pemeliharaan pada itik manila juga menghasilkan

perbedaan pertumbuhan. Itik manila yang dipelihara secara intensif

menggunakan ransum ayam pedaging pada umur 8 minggu dapat mencapai berat

badan 1,8 kg (Ermanto, 1986).

Menurut Windhyarti (1999), itik dibagi menjadi tiga tipe yaitu tipe pedaging,

tipe petelur dan tipe hias (ornamental). Itik tipe pedaging misalnya itik itik manila

(Anas moscata,), itik Peking dan itik Rouen. Itik ornamental contohnya itik Blue

Swedis. Itik tipe petelur antara lain Indian Runner (Anas javanica) yang terdiri dari

itik Karawang, itik Mojosari, itik Tegal, itik Magelang, itik Bali (Anas sp.), itik

Alabio (Anas platurynchos borneo), itik khaki Campbell, itik CV 2000-INA serta itik

unggul lain yang merupakan hasil persilangan oleh pakar BPT Ciawi-Bogor.

2.2. Organ Pencernaan Itik Manila

Saluran pencernaan dapat dipandang sebagai tabung memanjang yang dimulai

dari mulut sampai anus dan pada bagian dalam dilapisi oleh mukosa. Organ

pencernaan atau digesti secara garis besar digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Saluran pencernaan itik (Maron, 1985)
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2.2.1. Mulut (Mouth)

Unggas tidak mempunyai bibir, lidah, pipi dan gigi sejati, bagian mulut atas

dan bawah tersusun atas lapisan tanduk, bagian atas dan bawah mulut dihubungkan

ke tengkorak dan berfungsi seperti engsel (North, 1978). Lidah unggas keras dan

runcing seperti mata anak panah dengan arah ke depan. Bentuk seperti kail pada

belakang lidah berfungsi untuk mendorong makanan ke oeshopagus sewaktu lidah

digerakkan dari depan ke belakang (Akoso, 1993). Lidah berfungsi untuk membantu

menelan makanan. Kelenjar saliva mengeluarkan sejenis mukosa yang berfungsi

sebagai pelumas makanan untuk mempermudah masuk ke oesophagus (Nesheim

dkk, 1979).

Di dalam mulut tidak diproduksi amilase (Nesheim dkk, 1979). Air

diambil dengan cara menyendok saat minum dengan menggunakan paruh (beak), dan

masuk ke dalam kerongkongan setelah kepala menengadah dengan memanfaatkan

gaya gravitasi (North, 1978).

2.2.2. Kerongkongan (Oeshophagus)

Oesophagus merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang

merupakan jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok dan

perbatasan pharynx pada bagian atas dan proventriculus bagian bawah (North,

1978). Dinding dilapisi selaput lendir yang membantu melicinkan makanan

untuk masuk ke tembolok. Setiap kali itik menelan secara otomatis oesophagus

menutup dengan adanya otot. Fungsi oesophagus adalah menyalurkan makanan

ke tembolok (Sarwono, 1988).
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2.2.3. Tembolok (Crop)

Crop mempunyai bentuk seperti kantong atau pundi-pundi yang

merupakan perbesaran dari oesophagus. Pada bagian dindingnya terdapat

banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah yang berfungsi untuk

melembekkan makanan. Crop berfungsi menyimpan dan menerima makanan

untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus (Nesheim dkk, 1979).

Terjadi sedikit atau sama sekali tidak terjadi pencernaan di dalamnya

kecuali jika ada sekresi kelenjar saliva dalam mulut (North, 1978). Pakan unggas

yang berupa serat kasar dan bijian tinggal di dalam tembolok selama beberapa

jam untuk proses pelunakan dan pengasaman (Akoso, 1993). Hal ini disebabkan

pada tembolok terdapat kelenjar yang mengeluarkan getah yang berfungsi untuk

melunakkan makanan (Sudaryati, 1994).

2.2.4. Lambung Kelenjar (Proventriculus)

Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari oesophagus dan juga

merupakan perut sejati dari ayam. Juga merupakan kelenjar, tempat terjadinya

pencernaan secara enzimatis, karena dindingnya disekresikan asam klorida,

pepsin dan getah lambung yang berguna mencerna protein (Nesheim dkk, 1979).

Sel kelenjar secara otomatis akan mengeluarkan cairan kelenjar perut begitu

makanan melewatinya dengan cara berkerut secara mekanis (Akoso, 1993).

Karena makanan berjalan cepat dalam jangka waktu yang pendek di dalam

proventriculus, maka pencernaan pada material makanan secara enzimatis

sedikit terjadi (North, 1978).
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2.2.5. Empedal/Rempela (Gizzard)

Gizzard berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian

atas dan bawah. Bagian atas lubang pemasukkan berasal dari proventriculus dan

bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke duodenum (Nesheim dkk, 1979).

Besar kecilnya empedal dipengaruhi oleh aktivitasnya, apabila ayam dibiasakan

diberi pakan yang sudah digiling maka empedal akan lisut (Akoso, 1993).

Gizzard disebut pula otot perut yang terletak diantara proventriculus dan batas

atas dari intestine. Gizzard mempunyai otot-otot yang kuat sehingga dapat

menghasilkan tenaga yang besar dan mempunyai mucosa yang tebal (North,

1978).

Perototan empedal dapat melakukan gerakan meremas kurang lebih empat

kali dalam satu menit (Akoso, 1993). Fungsi gizzard adalah untuk mencerna

makanan secara mekanik dengan bantuan grit dan batu-batu kecil yang berada

dalam gizzard yang ditelan oleh itik (Nesheim dkk, 1979). Partikel batuan ini

berfungsi untuk memperkecil partikel makanan dengan adanya kontraksi otot

dalam gizzard sehingga dapat masuk ke saluran intestine (North, 1978).

2.2.6. Usus Kecil (Small Intestine)

Small intestine memanjang dari ventriculus sampai large intestinum dan

terbagi atas tiga bagian yaitu duodenum, jejenum dan ileum. Duodenum

berbentuk huruf V dengan bagian pars descendens sebagai bagian yang turun

dan bagian pars ascendens sebagai bagian yang naik. Menurut Akoso (1993)

selaput mukosa pada dinding usus halus memiliki jonjot yang lembut dan

menonjol seperti jari yang berfungsi sebagai penggerak aliran pakan dan

memperluas permukaan penyerapan nutrien.
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Pada bagian duodenum disekresikan enzim pankreatik yang berupa enzim

_mylase, lipase dan tripsin. Ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh dinding

sel dari small intestine yang dapat mencerna protein dan karbohidrat (North,

1978). Pencernaan pakan ayam di dalam usus kecil secara enzimatik dengan

berfungsinya enzim-enzim terhadap protein lemak dan karbohidrat. Protein oleh

pepsin dan khemotripsin akan diubah menjadi asam amino. Lemak oleh lipase

akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Karbohidrat oleh enzim emylase

akan diubah menjadi disakarida dan kemudian menjadi monosakarida.

2.2.7. Usus Buntu (Ceca)

Ceca terletak diantara small intestine (usus kecil) dan large intestine (usus

besar) dan pada kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Usus

buntu mempunyai panjang sekitar 10 sampai 15 cm dan berisi calon tinja

(Akoso, 1993). Fungsi utama ceca secara jelas belum diketahui tetapi di

dalamnya terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein dan absorbsi air

(North, 1978). Di dalamnya juga terjadi digesti serat oleh aktivitas

mikroorganisma (Nesheim dkk, 1979).

2.2.8. Usus Besar (Large Intestine)

Large intestine berupa saluran yang mempunyai diameter dua kali dari

diameter small intentine dan berakhir pada kloaka (North, 1978). Usus besar

paling belakang terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan

kloaka (Akoso, 1993). Pada large intestine terjadi reabsorbsi air untuk

meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air

pada unggas (North, 1978).
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2.2.9. Kloaka (Cloaca)

Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kloaka

merupakan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin dan merupakan muara

saluran reproduksi (North, 1978). Air kencing yang sebagian berupa endapan

asam urat dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta

putih (Akoso, 1993). Pada kloaka terdapat tiga muara saluran pelepasan yaitu

urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, coprodeum sebagai muara

saluran makanan dan proctodeum sebagai lubang keluar dan bagian luar yang

berhubungan dengan udara luar disebut vent (Nesheim dkk, 1979).

Kloaka juga bertaut dengan bursa fabricius pada sisi atas berdekatan

pada sisi luarnya (Akoso, 1993). Kloaka pada bagian terluar mempunyai lubang

pelepasan yang disebut vent, yang pada betina lebih lebar dibanding jantan,

karena merupakan tempat keluarnya telur (North, 1978).

2.3. Organ Tambahan

Organ tambahan mempunyai hubungan dengan saluran pencernaan dengan

adanya suatu duktus yang berfungsi sebagai saluran untuk mengekskresikan material

dari organ tambahan ke saluran pencernaan yang berguna untuk kelancaran proses

pencernaan pakan. Ada tiga organ pencernaan tambahan yaitu hati, pankreas dan

limpa (North, 1978).

2.3.1. Hati

Hati terletak diantara gizzard dan empedu, berwarna kemerahan dan terdiri

dari dua lobus, yaitu lobus dexter dan sinister. Hati mengeluarkan cairan

berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsikan lemak (North,
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1978). Cairan tersebut tersimpan di dalam sebuah kantung yang disebut kantung

empedu yang terletak di lobus sebelah kanan. Makanan yang berada pada duodenum

akan merangsang kantung empedu untuk mengkerut dan menumpahkan cairan

empedu (Akoso, 1993). Hati juga menyimpan energi siap pakai (glikogen) dan

menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal

(Lehninger, 1988).

2.3.2. Pankreas (pancreas)

Pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan

pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang

mendigesti karbohidrat, lemak dan protein (North, 1978).

2.3.3. Limpa (spleen)

Limpa berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan dan terletak pada titik

antara proventriculus, gizzard dan hati (Jull, 1971). Fungsi dari limpa sampai

sekarang belum diketahui, hanya diduga sebagai tempat untuk memecah sel darah

merah dan untuk menyimpan Fe dalam darah.

2.4. Peternakan di Lahan Gambut

Dengan berkurangnya lahan subur untuk kegiatan pertanian, maka

pengembangan pertanian lebih diarahkan kepada pemanfaatan lahan marginal seperti

lahan rawa atau gambut. Di Indonesia tercatat 33,39 juta hektar lahan rawa, 20,1 juta

hektar diantaranya merupakan lahan pasang surut (Adhi, 1992). Telah dilakukan

berbagai upaya agar lahan gambut potensial dapat ditanami diantaranya adalah

dengan melakukan reklamasi, baik secara tradisional oleh petani maupun melalui

program transmigrasi. Introduksi ternak merupakan salah satu alternatif untuk

perbaikan tanah karena kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang.
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Ternak mempunyai peran penting dalam sistem usaha tani lahan gambut. Di

samping memberikan sumbangan terhadap penerimaan usaha tani, ternak juga dapat

dijual untuk mendapatkan uang tunai, terutama pada masa sulit. Ternak yang

berpotensi untuk dikembangkan dalam sistem usaha tani gambut adalah ayam buras,

itik, sapi, dan kambing (Ismail dkk. 1993). Budi daya itik melalui pemberdayaan

kelompok tani yang dikelola secara semi-intensif sangat potensial untuk

dikembangkan (Desmayati dan Supriadi 2000). Keragaan produksi itik tidak berbeda

antar tipologi lahan. Produktivitas itik lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen

pemeliharaan daripada tipologi lahan. Produksi telur rata-rata berkisar antara 6−14

butir/periode bertelur dengan daya tetas 20−100%. Tersedianya lahan yang sangat

luas dan sumberdaya yang ada diharapkan peternakan di lahan gambut khususnya

Riau dapat menunjang kebutuhan akan daging dan telur itik.

2.5. Peternakan di lahan vulkanik

Peternakan dilahan vulkanik pada umumnya memiliki tingkat produksi yang

cukup tinggi, hal ini sesuai data jumlah populasi ternak itik dilahan vulkanik

(Sumatera Barat ) lebih tinggi dibandingkan dengan lahan gambut (Provinsi Riau)

yaitu Sumatera Barat memiliki jumlah ternak itik sebanyak 1.249.316 ekor pada

tahun 2013 dan Propinsi Riau sebanyak 357.148 ekor (Badan Pusat Statistik Provinsi

Riau, 2013).

Salah satu penunjang peternakan itik pada lahan vulkanik memiliki

ketersediaan pakan tambahan yang melimpah berupa limbah dari hasil pertanian.

Limbah pertanian atau hasil sampingan agroindustri mempunyai peluang untuk

dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak, dan pengelolaannya perlu

dilakukan secara tepat sehingga ketersediaannya berkesinambungan. Permasalahan
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dalam pemanfaatan limbah pertanian atau hasil sampingan agropertanian, seperti

sekam padi, atau serbuk gergaji kayu adalah kandungan serat kasarnya yang tinggi

termasuk selulosa, lignin, dan tanin yang sangat sukar dicerna oleh ternak non-

ruminansia termasuk unggas (Lubis, 1992). Faktor penunjang lainya yaitu lahan

persawahan yang dapat  Digunakan sebagai tempat melepaskan itik setelah masa

panen selesai yang banyak terdapat pakan berupa sisa pemanenan padi.


