
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Itik merupakan ternak unggas yang dapat dimanfaatkan daging dan telurnya 

untuk dikonsumsi. Salah satu jenis itik yang dibudidayakan untuk dimanfaat 

telurnya adalah itik Tegal. Itik Tegal merupakan jenis atau bangsa itik asli 

Indonesia (lokal) yang berasal dari Tegal, Jawa tengah (Susanti dan Prasetyo, 

2007). Itik Tegal masuk kedalam bangsa Indian Runner yang berproduksi telur 

tinggi yang ciri-cirinya, yaitu kepala kecil, leher langsing, panjang dan bulat serta 

sayap menempel pada badan dan ujung bulunya menutup di atas ekor (Subiharta 

et al., 2013).  

Sampai saat ini produktivitas itik petelur di Indonesia masih jauh dari 

harapan, sehingga kebutuhan akan telur sebagai protein hewani masih didominasi 

oleh telur ayam ras. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas telur itik yaitu 

karena sistem pemeliharaan yang berbeda-beda oleh masing-masing peternak. 

Sistem pemeliharaan pada ternak itik, pada dasarnya dibedakan menjadi tiga, 

yaitu sistem pemeliharaan ekstensif, intensif (terkurung), dan semi intensif. Ketiga 

sistem pemeliharaan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing yang berdampak pada produktivitas telur itik. Perbedaan sistem 

pemeliharaan berdampak pada produksi telur dan kualitas telur yang dihasilkan 

(Tumanggor et al., 2017).  

Beberapa kajian sebelumnya tentang sistem pemeliharaan itik, ternyata 

memberikan hasil yang berbeda-beda. Ketaren (2007) menyatakan bahwa itik 

yang dipelihara dengan sistem intensif memiliki produktivitas yang lebih baik 



 

 

dibanding dengan itik yang dipelihara dengan sistem semi intensif, dibuktikan 

dengan produksi telur itik yang digembalakan hanya sekitar 26,9 - 41,3% setara 

dengan 98 - 151 butir/ekor/tahun, sedangkan pada sistem terkurung (intensif) 

produksi telur mencapai 55,6% setara dengan 203 butir/ekor/tahun.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tumanggor et al. (2017) menunjukkan 

bahwa itik yang dipelihara dengan sistem semi intensif dengan sesekali 

digembalakan di sawah memiliki produktivitas yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan itik yang dipelihara dengan sistem intentif. Itik yang dipelihara dengan 

sistem semi intensif dan sesekali digembalakan di sawah akan mendapat nutrien 

tambahan yang lebih baik daripada hanya diberikan nutrien dari pakan ternah hasil 

pabrikan. 

Temuan-temuan tersebut memberikan ketertarikan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang sistem pemeliharaan itik yang dilakukan secara 

intensif dan semi intensif. Penelitian ini dilakukan di Pemalang, tepatnya di Desa 

Bulu Kecamatan Petarukan, sebab di daerah tersebut merupakan salah satu sentra 

peternakan itik Tegal yang ada di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Selain itu di 

daerah tersebut juga terdapat sebagian peternak yang memelihara itik dengan 

sistem intensif dan semi intensif. Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang 

akan menjadi kajian penelitian saat ini.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka judul yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Profil Performans Itik Tegal Betina dengan Sistem 

Pemeliharaan Intensif dan Semi Intensif di KTT Bulusari Desa Bulu Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang”. 



 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem pemeliharaan 

intensif dan semi intensif terhadap produktivitas telur yang dihasilkan. Manfaat 

penelitian adalah memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh sistem 

pemeliharaan semi intensif dan intensif terhadap produksi telur, konsumsi pakan 

dan konversi pakan pada itik Tegal. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan produktivitas telur antara itik Tegal yang dipelihara secara intensif dan 

semi intensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


