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Abstract.  The main contrains  encountered by Alabio duck farmers is the high cost of feed with a range of 70-80% of 
total costs production.   So to the press costs on production of  necessary to arrange alternative other feed materials by 
the used of local feed ingredients available in the countryside. One of the local feed ingredients that can be used as a 
source of animal protein  was  fresh  water snail.  The fresh water snail qualified to replace fish meal because its 
contains proteins that are relatively similar in the amount of 57.43%.  However, if given directly in the form of fresh 
turned out to give a negative response to the performance Alabio ducks. It is necessary for the processing of one of 
them in the form of silage. One of the factors that affect the quality of silage is the length of storage, according to 
Woolford (1984), that the storage time affects the value of silage nutrients, especially protein. According Dharmawati & 
Firahmi (2009), that the fresh water snail was silage by using additives to produce crude fiber rice bran is relatively high 
at 17.03 to 17.31% and 27.48% crude protein, so that was silae by using additives waste cassava containing  fiber  
14.09% and 29.35% protein. This study aims to indentified  the level of used  fresh water snail  that is processed in the 
form of using a silage additive waste cassava  with different storage time in the ration on the performance layer Alabio 
ducks phase layer. The study was an experimental by the using a completely randomized design consisting of 4 
treatments and 5 replicates, ie : Without Fresh water snail Silage (control), SKO2: The used   fresh water snail silage 
with storage duration 2 weeks, SKO4: The use  fresh snail  of silage with a storage time of 4 weeks,  fresh water snail of 
silage  with storage time of 6 weeks. The variables were observed in this study is the ration consumption (g/item ). Feed 
consumption is measured by the amount of feed given to the rest reduced rations each week. Feed intake is cumulative 
data for the study. Feed conversion ration is calculated based on the amount consumed be divided egg production.  Egg 
weight, is calculated from the production of duck egg / day with units of grams / item. Egg production. Calculated based 
on the number of eggs produced week multiplied egg weight and egg production Daily (%). The  Data obtained from the 
study by analysis of variance (Steel and Torrie, 1995) was preceded by the homogenity test followed by Duncan test. 
The results showed the highest egg production in Alabio ducks treated with additional feed silage in the ration fresh 
water snail silage with storage time 4 to 6 weeks (61.16% to 64.73%), is the most efficient feed conversion in Alabio 
ducks treated with additional feed silage fresh water snail  with 4 weeks of storage (3.84) and the weight of the largest 
eggs  Alabio ducks treated with additional feed silage with waste cassava fresh water snail who storage  for 2 weeks 
(60.69 g / item).  
 
Keywords:  fresh water snail, silage, ratio, storage, alabio duck, phase layer 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kendala  utama yang dihadapi oleh  peternak 
itik alabio adalah tingginya biaya ransum disamping  
masalah pemasaran, fluktuasi harga  dan kualitas 
produk.  Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 
ransum berkisar 70-80% dari total biaya produksi. . 
Untuk menekan biaya produksi yang ditimbulkan 
oleh  biaya ransum perlu diusahakan alternatif  
bahan pakan lain yaitu dengan memanfaatkan 
bahan-bahan pakan lokal  yang tersedia di 

pedesaan. Salah satu bahan pakan lokal yang 
dapat digunakan sebagai sumber protein hewani 
adalah keong rawa atau keong mas, yang dalam 
bahasa daerahnya disebut “kalambuai”. 

Penelitian Dharmawati (2008), bahwa keong 
rawa yang diolah dalam bentuk silase baik silase 
biologi maupun silase asam dan diolah dalam 
bentuk tepsil  mengandung protein relatif lebih tinggi 
yakni dengan kandungan protein berkisar 54.53% - 
61.88% (as feed),  dibandingkan dengan tepung 
keong rawa mentah, tepung keong rawa kukus dan 
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tepung keong rawa yang direbus dengan kisaran 
protein 43,70% - 52,87% (as feed).  Selain itu 
pengolahan keong rawa yang diolah dalam bentuk 
silase dan tepsil ternyata meningkatkan kandungan 
asam-asam amino esensial yang dianggap kritis 
bagi unggas yaitu lisin dan metionin.   Kandungan 
protein ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
hasil penelitian Kompiang (1979) yang telah 
melakukan pengolahan silase bekicot dengan 
menggunakan  onggok sebagai sumber 
karbohidratnya yaitu   21,3% % (bahan kering). 
Meskipun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keong rawa “kalambuai” yang diolah dalam bentuk 
silase  mampu meningkatkan nilai nutrient, perlu 
diperhatikan juga bahan-bahan lain  yang 
digunakan dalam proses pengolahan tersebut.  Hal 
ini dimaksudkan agar  bahan-bahan tersebut dapat 
terjangkau oleh peternak.  Bahan-bahan yang  
biasa digunakan dalam pengolahan silase adalah 
ragi, stater asam laktat dan sumber karbohidrat.  
Silase keong yang diawetkan secara biologi 
(ensiling) biasanya menggunakan jagung atau 
singkong sebagai sumber karbohidrat.  Tetapi 
mengingat jagung, tapioka dan singkong adalah 
bahan makanan yang juga digunakan oleh manusia, 
maka perlu dicari alternatif lain dengan 
memanfaatkan sumber karbohidrat yang tidak 
bersaing dengan manusia yaitu onggok.     

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas  
silase adalah lamanya penyimpanan. Menurut 
Woolford (1984), bahwa lama penyimpanan 
mempengaruhi nilai nutrien silase, terutama protein.   
Menurut Dharmawati & Firahmi (2009), bahwa 
keong rawa yang disilase dengan menggunakan 
sumber karbohidrat dedak menghasilkan serat 
kasar relatif tinggi yaitu 17,03 – 17,31% dan  protein 
kasar 27,48%, demikian juga yang disilase dengan 
menggunakan onggok SK 14,09%, protein  yaitu 
29,35%.  Silase memiliki kandungan bakteri asam 
laktat yang berperan sebagai probiotik yang dapat 
membantu daya cerna pada itik alabio menjadi lebih 
baik, sehingga pakan yang dicampur dengan silase 
keong rawa dengan menggunakan sumber aditif 
onggok yang diberikan pada itik fase produksi akan 
terserap atau dicerna dengan baik yang secara 
langsung mampu meningkatkan  produksi telur.  
Onggok dapat dijadikan sebagai sumber karbon 
dalam suatu media karena masih banyak 
mengandung pati (75 %) yang tidak terekstrak, 
tetapi kandungan protein kasarnya rendah yaitu, 
1.04 % BK.  Penelitian ini menggunakan onggok 
karena melalui proses bioteknologi atau teknik 
fermentasi akan dapat meningkatkan mutu gizi dari 
onggok, onggok yang terfermentasi akan memiliki 
kandungan protein 18-24%  sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan baku ransum unggas.  
Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian 
mengenai lama penyimpanan silase keong rawa 
yang menggunakan sumber aditif onggok terhadap 
penampilan itik alabio fase produksi. 

 

2. METODE  
 
Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah 

keong rawa untuk mengolah silase 180,81 kg, 
onggok 41,19 kg, itik alabio umur ± 6 bulan 200 
ekor dengan rerata berat 1110-1160 g/ekor. 
Ransum percobaan dengan komposisinya disajikan 
pada Tabel 1 dan prosedur pembuatan silase pada 
Gambar 1.  
 
Tabel 1. Komposisi dan kandungan gizi ransum 

perlakuan *) 
 

Bahan 

Perlakuan 

Kontrol 
(%) 

SKO2 
(%) 

SKO4 
(%) 

SKO6 
(%) 

Dedak 29,5 27,28 29,57 28 
Jagung Kuning 40 39 37 38,91 
Sagu 2 2 2 2 
Konsentrat 4 4 5 5 
Padi 2 2 3 3 
Cangkang udang 3 3 2 2 
SKO (2 / 4/ 6) 0 13,22 12,63 12,29 
Tepung Ikan 15 5 5 5 
Mineral 4,5 4,5 3,8 3,8 

Jumlah 100 100 100 100 

Protein kasar (%) 18,03 18,19 18,61 18,59 
Lemak (%) 6,76 5,99 6,47 6,19 
Serat kasar (%) 4,88 6,3 6,19 5,45 
Kalsium (%) 2,63 2,7 2,37 2,27 
Fosfor tersedia (%) 1,20 1,01 0,97 1,17 
Energi (kkal/kg) 2556,99 2548,1 2540,3 2570,61 

 
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain alat pembuatan silase keong rawa, 
timbangan. peralatan laboratorium, dan kandang 
200 unit berukuran (45 x 30 x 45) cm3  masing-
masing. Setiap unit  ditempati oleh satu ekor itik dan 
dilengkapi dengan satu tempat pakan dan satu 
tempat minum. Listrik hanya untuk  penerangan.  

Penelitian experimen menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 (empat) 
perlakuan, 5 (empat)  ulangan dengan 10 ekor itik 
untuk setiap ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Kontrol  
b.   SKO2: silase, kalambuai, onggok dengan lama   
 penyimpanan 2 minggu 
c.  SKO4:  silase, kalambuai, onggok dengan lama 

penyimpanan  4 minggu 
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d.  SKO6: silase, kalambuai, onggok dengan lama  
penyimpanan 6 minggu 

 
 

 
 

Gambar 1. Prosedur pembuatan silase 

 
Variabel yang diamati adalah : 

a. Konsumsi ransum  (g/ekor) yang diukur 
berdasarkan jumlah ransum yang diberikan 
dikurangi dengan sisa ransum setiap minggu.  
Data konsumsi ransum merupakan  data 
kumulatif  selama penelitian. 

b. Konversi ransum yang dihitung berdasarkan 
pada jumlah ransum yang dikonsumsi dibagi  
produksi telur  

c. Berat telur yang dihitung dari produksi telur 
itik/hari dengan satuan g/butir 

d. Produksi telur yang dihitung berdasarkan pada 
jumlah telur yang dihasilkan perminggu 
dikalikan berat telur perbutir dan produksi telur 
harian (%) 
Data dianalisis dengan sidik ragam  (Steel & 

Torrie, 1995) yang didahului dengan uji 
homogenitas dan dilanjutkan dengan uji Duncan 
(Mattjik & Sumartajaya, 2002). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Konsumsi Ransum 

 
Rerata konsumsi ransum  itik alabio yang 

diberi ransum itik mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama penyimpanan 
berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap 
konsumsi ransum itik alabio.  

Konsumsi ransum tertinggi terdapat pada 
ransum yang mengandung silase keong rawa 
dengan lama penyimpanan 6 minggu (SKO6) 
dengan nilai 936,83 g/ekor/minggu dan terendah 
pada kontrol dengan nilai 737,98 g/ekor/minggu 
(Tabel 2).   

 
Tabel 2. Rerata konsumsi ransum itik alabio yang diberi 

ransum mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama 
penyimpanan berbeda 

 

No. Perlakuan 
Rerata 

(g/ekor/minggu) 

1. Kontrol (tanpa silase) 737,98a 

2. SKO2 (silase keong rawa onggok 2 
minggu) 

916,02b 

3. SKO4 (silase keong rawa onggok 4 
minggu) 

918,67b 

4. SKO6 (silase keong rawa onggok 6 
minggu) 

936,83c 

Keterangan:  
Angka yang diikuti huruf superscript pada kolom rerata 
menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5% 

 
Lama penyimpanan silase keong rawa 

berbahan aditif onggok yang dicampur dengan 
ransum dapat meningkatkan konsumsi ransum.  Hal 
ini disebabkan karena silase keong rawa berbahan 
aditif onggok yang dicampur dengan ransum lebih 
mudah dicerna itik alabio sehingga mudah diserap 
pada sistem pencernaan itik memungkinkan itik 
mudah untuk lapar dan makan kembali.  Sesuai 
dengan pendapat Dharmawati & Firahmi, (2011) 
bahwa  semakin lama penyimpanan silase keong 
rawa berbahan aditif onggok  semakin 
meningkatkan kecernaan nutrien silase pada nilai 
86,20% pada penyimpanan 6 (enam) minggu, 
sedangkan menurut Dharmawati & Lesna (2012) 
pada penyimpanan 5 minggu kecernaan 83,84% 
dan pada penyimpanan 7 minggu kecernaan adalah 
88,34%. 

 

 
 
Gambar 2. Konsumsi silase keong rawa onggok dengan 

penyimpanan berbeda 

 
Konsumsi ransum dipengaruhi oleh 

palatabilitas itik terhadap ransum yang diberikan. 
Salah satu faktor yang dipengaruhi palatabilitas 
adalah adanya anti nutrisi yang terkandung dalam 
ransum (Septyana, 2008). Palatabilitas diduga ikut 
berpengaruh terhadap konsumsi ransum, 
sebagaimana perlakuan SKO6 memiliki palatabilitas 
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lebih tinggi hal ini ditunjukkan pada tingginya angka 
silase konsumsi ransum SKO6.  Rasa asam pada 
silase tidak mengurangi selera makan itik alabio, 
karena sebelum diberikan ransum yang 
mengandung silase keong rawa berbahan aditif 
onggok diangin-anginkan lebih dahulu.  

 

3.2 Produksi Telur 
 

Pemberian silase keong rawa dengan sumber 
aditif onggok berpengaruh sangat nyata 
meningkatkan produksi telur pada itik alabio fase 
layer (Tabel 3). 
 
Tabel 3. Produksi telur harian itik alabio (%) yang diberi 

ransum mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama 
penyimpanan berbeda 

 
No. Perlakuan (%) 

1. Kontrol (tanpa silase) 41,96a 

2. SKO2 (silase keong rawa onggok 2 minggu) 56,25b 

3. SKO4 (silase keong rawa onggok 4 minggu) 61,16c 

4. SKO6 (silase keong rawa onggok 6 minggu) 64,73d 

Keterangan:  
Angka yang diikuti huruf superscript pada kolom rerata 
menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5% 

 
  Kemampuan produksi telur itik dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan lingkungan.  Salah satu 
faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada 
produktivitas itik adalah ransum.  Konsumsi 
kandungan energi dan protein ransum juga 
berperan dalam produksi telur, karena 
pembentukan telur dihasilkan dari besarnya 
konsumsi energi dan protein ransum (Brand et al., 
2003) 

 

 
 

Gambar 3.  Produksi telur itik alabio yang menggunakan 
silase keong rawa onggok dengan 
penyimpanan berbeda 

 
Tabel  3 Menunjukkan nilai persentase 

produksi telur harian tertinggi dicapai pada itik yang 
mengkonsumsi ransum dengan silase penyimpanan 
4 minggu dan 6 minggu yaitu 61,16% dan 64,73%, 

hal ini sesuai dengan pendapat Hardjosworo & 
Rukmiasih, 1999 bahwa penilaian produktivitas telur 
dari sekelompok itik adalah dengan menghitung 
produksi harian (PTH), produktivitas telur baik bila 
nilai PTH tersebut lebih dari 60% dan itik 
mempunyai nilai PTH tinggi bila dipelihara tidak 
lebih dari 18 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa 
persentase produksi telur harian itik pada SKO4 dan 
SKO6 tercapai adalah lebih dari 60%, sedangkan 
pada nilai terendah adalah kontrol.   

 
Tabel 4. Rata-rata Produksi Telur  itik alabio yang diberi 

ransum itik mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama 
penyimpanan berbeda 

 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

(g/ekor/minggu) 

1. Kontrol (tanpa silase) 161,29a 

2. SKO2 (silase keong rawa 
onggok 2 minggu) 

217,23b 

3. SKO4 (silase keong rawa 
onggok 4 minggu) 

240,08b 

4. SKO6 (silase keong rawa 
onggok 6 minggu) 

236,23b 

Keterangan:  
Angka yang diikuti huruf superscript pada kolom rerata 
menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5% 

 
Nilai produksi telur tertinggi adalah pada itik 

yang mengkonsumsi ransum ditambah silase yang 
disimpan 4 minggu (SKO4) diikuti itik yang 
mengkonsumsi ransum ditambah silase yang 
disimpan 6 minggu (SKO6) dan  itik yang 
mengkonsumsi ransum ditambah silase yang 
disimpan 2 minggu (SKO2) sedangkan produksi 
telur terendah menurut berat adalah kontrol, hal ini 
sama dengan penelitian produksi telur harian (%) 
juga memiliki angka terendah, disebabkan pada 
kontrol memiliki angka konsumsi ransum terendah 
dan pada ransum kontrol tidak ada kandungan 
silase yang memiliki keistemewaan sebagai 
penyedia mikroba menguntungkan yaitu 
Lactobacillus Sp yang menghasilkan asam laktat, 
serta silase mengandung protein yang cukup tinggi 
sehingga makanan mudah dicerna dan 
meningkatkan produksi telur.  Dari penjelasan 
diatas dapat dilihat bahwa nilai produsi menurut 
produksi telur harian (PTH) (%) dan produksi telur 
berdasarkan berat berbeda yaitu produksi telur 
tertinggi berdasarkan PTH (%) adalah SKO6 
sedangkan produksi telur berdasarkan berat adalah 
SKO4.  Hal ini juga didukung oleh faktor pada SKO6 
memiliki angka persentase produksi telur harian 
yang tinggi karena Itik yang mengkonsumsi ransum 
dengan silase penyimpanan 6 minggu mengalami 
cepat dewasa kelamin, itik lebih cepat bertelur tetapi 
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telur yang dihasilkan ukurannya  kecil.  Hasil 
penelitian Dharmawati (2009) bahwa itik alabio yang 
mengalami dewasa kelamin menghasilkan berat 
telur yang rendah. 

 

 
 
Gambar 4. Produksi telur itik alabio yang menggunakan 

silase keong rawa onggok dengan 
penyimpanan berbeda 

   
  Pada Gambar. 3 Terlihat jelas bahwa  

produksi telur tertinggi berdasarkan berat telur 
adalah itik yang mengkonsumsi ransum dengan 
silase penyimpanan 4 minggu, karenakan telur yang 
dihasilkan normal standar beratnya berkisar 56-70 
g/ekor/minggu dan tidak mengalami cepat dewasa 
kelamin, hal ini disebabkan Silase keong rawa 
dengan sumber aditif onggok memiliki nilai protein 
yang cukup tinggi untuk kebutuhan itik alabio fase 
petelur.  Brand et al. (2003), menyatakan bahwa 
pembentukan telur dipengaruhi oleh besarnya 
konsumsi energi dan protein ransum.  Bila ransum 
mengandung energi dan protein dalam jumlah 
terbatas maka unggas berkompensasi mengurangi 
ukuran telur dan jumlah telur yang dihasilkan, atau 
memperpanjang interval bertelur. Sedangkan pada 
SKO6 dengan nilai 236,23(g/ekor/minggu) 
mengalami penurunan karena kemungkinan silase  
mengalami penurunan kualitas, hal ini sesuai 
dengan pendapat Hanafi (2004) bahwa kadar air 
silase yang terlalu rendah menyebabkan suhu 
silase meningkat. Kadar air silase terlalu tinggi akan 
memacu pertumbuhan jamur dan memicu 
tumbuhnya asam butirat yang menyebabkan 
kualitas silase menurun, sehingga menyebabkan 
turunnya produksi telur pada SKO6 

Ransum yang ditambah dengan silase 
mengandung protein yang mudah diserap dan 
dicerna dalam usus halus, kemudian digunakan 
untuk proses reproduksi telur yang dimulai dari 

ovarium yang dipengaruhi oleh sistem hormon.  
Terkait dengan fungsi protein terhadap 
pertumbuhan folikel  ovarium, fungsi protein bagi 
unggas adalah menyediakan hormon-hormon di 
dalam tubuh unggas.  Hormon yang dimaksud 
adalah RH (Releasing Hormone).  GnrH 
(Gonadhotropin realising Hormon) berperan dalam 
merangsang keluarnya hormon LH (Luteinizing 
Hormone) dan FSH (Follicle Stimulating Hormone) 
dari pituitari.  Ketika terjadi defisiensi protein pada 
ransum, FSH dan LH akan mengalami penurunan 
karena keduanya tersusun atas protein, sehingga 
menyebabkan penurunan produksi telur (Saadah, 
2008).  

Fungsi FSH  adalah untuk menstimulasi 
pertumbuhan dan pematangan folikel menjadi folikel 
de graaf pada ovarium.  Dalam hal ini LH bekerja 
sama dengan FSH merangsang sekresi estrogen 
dari folikel de Graaf dan memecah dinding tersebut, 
sehingga mempercepat terjadinya ovulasi pada 
unggas (Suryadi & Susilawati, 1992).  Terjadinya 
ovulasi akan menyebabkan pelepasan sel telur dari 
ovarium menuju ke bagian oviduk (infundibulum, 
magnum, kloaka, uterus, dan vagina).  Vagina 
merupakan tempat dimana telur untuk sementara 
ditahan untuk mencapai kesempurnaan.  Telur yang 
sudah sempurna kemudian dikeluarkan melalui 
kloaka (bagian ujung luar dari oviduc) (Nalbandov, 
1990).   

 

3.3 Konversi Ransum 
 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

lama penyimpanan yang berbeda berpengaruh tidak 
nyata terhadap konversi ransum itik alabio yang 
diberi ransum mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok (Tabel 5). 

 
Tabel 5. Rerata konversi ransum  itik alabio yang diberi 

ransum mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama 
penyimpanan berbeda 

 

No. Perlakuan 
Rerata- 

konversi 

1. Kontrol (tanpa silase) 4,58 

2. SKO2 (silase keong rawa onggok 2 minggu) 4,25 

3. SKO4 (silase keong rawa onggok 4 minggu) 3,84 
4. SKO6 (silase keong rawa onggok 6 minggu) 4,01 

 
Konversi pakan diperoleh dari banyaknya 

pakan yang dikonsumsi dibagi produksi telur yang 
dihasilkan.  Konversi pakan itik alabio selama 
pemeliharaan berkisar 3,84 – 4,58.  Berdasarkan 
data di atas, konversi pakan yang paling kecil 
adalah itik yang mengkonsumsi pakan SKO4, 
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dimana dari hasil Analisis Ragam menunjukkan 
bahwa berpengaruh  tidak nyata terhadap konversi 
pakan itik alabio. Turun naiknya dinamika grafik 
disajikan pada Gambar 5. 

Berdasarkan Tabel 2 dengan nilai konsumsi 
pakan 918,67 g/ekor/minggu itik yang 
mengkonsumsi pakan SKO4 mampu menghasilkan 
telur lebih tinggi daripada lainnya, sebesar 240,08 
g/ekor/minggu. 

 

 
 
Gambar 5.  Konversi ransum itik alabio yang 

menggunakan silase keong rawa onggok 
dengan penyimpanan berbeda 

 
Faktor yang mempengaruhi konversi adalah 

konsumsi pakan yang efisien menghasilkan nilai 
konversi yang rendah sehingga produksi telur tinggi.  
Hasil penelitian Dharmawati et al. (2011) Nilai 
Efisiensi Penggunaan Protein pada minggu ke 4 
adalah 98,43% dan menghasilkan kecernaan yang 
tinggi pula yaitu 85,86%, protein yang mudah 
dicerna akan cepat diserap tubuh dan menghasilkan 
kecernaan yang tinggi.  Dengan adanya silase 
protein pakan lebih mudah terurai atau 
terdegradasi, kandungan Lactobacillus sp. 
membantu proses pencernaan dan membunuh 
bakteri patogen didalam tubuh dan protein membuat 
pakan mudah dicerna tubuh.  Pemberian Silase 
keong rawa dengan campuran bahan aditif onggok 
tidak berpengaruh nyata terhadap konversi pakan 
itik alabio fase petelur.  Konversi ransum 
merupakan ukuran efisiensi dalam penggunaan 
ransum.  Semakin rendah nilai konversi ransum 
semakin efisien penggunaan dari ransum tersebut, 
karena semakin sedikit jumlah ransum yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan telur dalam jangka 
waktu tertentu (Subekti, 2003). 

 

3.4 Berat Telur Itik Alabio 
 

Lama penyimpanan yang berbeda 
berpengaruh tidak nyata terhadap berat telur itik 

alabio yang diberi ransum mengandung silase 
keong rawa aditif onggok (Tabel 6). 

 
Tabel 6. Rerata berat telur  itik alabio yang diberi 

ransum mengandung silase keong rawa 
berbahan aditif onggok dengan lama 
penyimpanan berbeda 

 

No. Perlakuan 
Rerata 

(g/butir) 

1. Kontrol (tanpa silase) 58,30 

2. SKO2 (silase keong rawa onggok 2 minggu) 60,09 

3. SKO4 (silase keong rawa onggok 4 minggu) 59,79 
4. SKO6 (silase keong rawa onggok 6 minggu) 57,50 

Keterangan:  
Angka yang diikuti huruf superscript pada kolom rerata 
menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5% 

 
Tidak berbedanya berat telur itik alabio yang 

diberi ransum silase keong rawa dengan lama 
penyimpanan 2,4,  dan 6 minggu ini disebabkan 
karena jumlah protein yang diberikan telah 
mencukupi kebutuhan untuk mencapai berat telur 
optimal.  Asupan protein pada masing-masing 
perlakuan berkisar antara 18,03% - 18,59%.  
Jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan protein 
kasar pada itik fase petelur yaitu antara 17% - 19%. 
Selanjutnya Sugandhi (1973) menyatakan bahwa 
meningkatnya kandungan protein dengan 
kandungan energi yang sama dapat meningkatkan 
produksi telur, tetapi tidak berpengaruh nyata 
terhadap berat telur.  Berat telur yang berkurang 
diantaranya disebabkan oleh defisiensi protein dan 
asam amino untuk pembentukan sebutir telur,  
Selain faktor tersebut, berat telur juga dipengaruhi 
oleh genetik dan periode bertelur. Pada periode 
awal (itik belajar bertelur) biasanya berat telur masih 
rendah.  Berat badan adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi ukuran telur baik saat dewasa 
kelamin dan periode bertelur, bobot pertama 
bertelur ideal merupakan salah satu kriteria untuk 
awal masa produksi (Lesson & Summers, 2000). 

 

 
 
Gambar 6. Rerata berat telur itik alabio yang 

menggunakan silase keong rawa onggok 
dengan lama penyimpanan berbeda 
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Rerata berat telur dari itik penelitan yaitu 

57,50 – 60,09 g/butir.  Prasetyo et al. (2006) 
menyatakan bahwa bobot telur pertama itik alabio, 
mojosari dan persilangannya berurutan 56,39 
g/butir; 53,69 g/butir; dan   56,66 g/butir.  
Rendahnya berat telur pada perlakuan kontrol dan 
SKO6, diduga erat hubungannya dengan kecepatan 
dewasa kelamin pada itik alabio.  Hasil pengamatan 
dilapangan menunjukkan bahwa pada perlakuan 
SKO6 itik cenderung lebih cepat mengalami dewasa 
kelamin.  Hasil penelitian Dharmawati (2009) bahwa 
itik alabio yang mengalami dewasa kelamin 
menghasilkan berat telur yang rendah.  Kondisi ini 
diduga erat kaitannya dengan sifat nutrisi yang 
cepat dicerna dan diserap.  Ransum SKO6 lebih 
mudah diserap dengan indikasi konsumsi ransum 
lebih tinggi, sehingga menyebabkan pertumbuhan 
lebih cepat dan disertai dengan peningkatan kadar 
estrogen dalam darah dan selanjutnya hormon 
tersebut akan merangsang proses lipogenesis dari 
trigliserida maupun asam-asam amino tertentu 
(Sturkie, 1976) merangsang perkembangan saluran 
dan kelenjar telor,mobilisasi dan sekresi kalsium 
untuk pembentukan kerabang telor (Nalbandov, 
1991) dan mempercepat proses sintesis kuning 
telur dari lemak (Griffin & Hermier, 1989). Artinya itik 
yang lebih cepat masak kelamin akan menghasilkan 
telur yang lebih kecil.  Hal ini terjadi karena zat-zat 
nutrien yang dikonsumsi oleh itik yang masak 
kelamin dan dipergunakan untuk keperluan 
perkembangan saluran reproduksi dan ovari. Selain 
itu itik yang  kontrol diduga karena asupan nutrien 
kurang karena rendahnya konsumsi ransum.   
 

4. SIMPULAN 
 
Produksi telur tertinggi pada itik alabio yang 

diberi perlakuan pakan dengan tambahan silase 
keong rawa onggok dengan penyimpanan 4 sampai 
dengan 6 minggu, Konversi pakan terefisien adalah 
pada itik alabio yang diberi perlakuan pakan dengan 
tambahan silase keong rawa onggok dengan 
penyimpanan 4 minggu dan berat telur terbesar 
pada itik alabio yang diberi perlakuan pakan dengan 
tambahan silase keong rawa onggok dengan 
penyimpanan 2 minggu. 

Disarankan untuk menggunakan silase keong 
rawa dengan penyimpanan 4 minggu sampai 
dengan 6 minggu karena dapat memperbaiki 
penampilan itik alabio fase petelur. Diperlukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keefektifan 
pemberian silase keong rawa onggok dengan 
penyimpanan yang lebih lama. 
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