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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia kaya dengan keanekaragaman komoditas peternakan yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemenuhan protein hewani, salah 

satu penyumbang protein hewani adalah ternak itik. Ternak itik merupakan ternak 

unggas yang cukup potensial untuk dikembangbiakan karena penghasil telur dan 

daging. Ternak itik merupakan ternak lokal yang cukup digemari sehingga 

penyebarannya cukup merata,salah satunya di Provinsi Jambi. 

Di provinsi Jambi salah satu daerah dengan populasi ternak itik tertinggi 

adalah kabupaten Kerinci, dan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jambi 

yang merupakan sentral ternak itik (Lukman dkk., 2015).Populasi ternak itik di 

kabupaten Kerinci mencapai 74.480 ekor yang menyebar di beberapa kecamatan 

diantaranya kecamatan Air Hangat dan kecamatan Depati Tujuh. Populasi ternak 

itik di Kecamatan Air Hangat sebanyak 20.970 ekor dan di Kecamatan Depati 

Tujuh sebanyak 10.645 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Jambi, 2015). Populasi itik yang ada di kabupaten Kerinci didominasi itik lokal 

dan itik yang didatangkan dari luar, salah satunya adalah itik Tegal. Itik Tegal 

yang masuk ke kabupaten Kerinci pada tahun 1990an, itik yang dimasukkan ke 

kabupaten Kerinci dalam jumlah besar – besaran. 

 Adapun ciri – ciri itik Kerinci sesuai dengan keputusan mentri pertanian 

nomor 2834 / Kpts / LB.430/ 8/ 2012 adalah postur tubuh itik jantan tegak dengan 

sudut 70 – 80˚ sedangkan pada betina 40 - 45˚. Warna pada ternak itik jantan 

dominan berwarna putih bintik cokelat dibagian leher, dada dan punggung, ujung 

ekor berwarna campuran cokelat dan biru kehitaman atau gelap. Sedangkan pada 

betina memiliki dasar warna putih dengan totol cokelat terang dari dada hingga 

ujung ekor dan sayap gelap. 

Namun sampai saat ini, karakterisasi potensi sumber daya genetik ternak 

itik yang ada di kabupaten Kerinci belum banyak dilakukan. Upaya yang dapat 

dilakukan dalam rangka mengkarakterisasi ternak itik yang ada di kabupaten 

Kerinci adalah mendapatkan data dasar, mengenai sifat morfometrik di beberapa 
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kecamatan. Meskipun berada di abupaten yang sama, diduga terdapat perbedaan 

morfometrik antara kecamatan satu dengan kecamatan lain, akibat adanya 

keragaman fenotip (Wahyuni, 2016; Noor, 2010).  

Morfometrik yaitu suatu cara pengkuran keragaman genetik mencakup 

ukuran atau size dan bentuk atau shape. Penampilan ukuran dimensi tubuh 

merupakan karakteristik yang mencerminkan konformasi tubuh dan bentuk tubuh 

sehingga dapat digunakan dalam seleksi. Sifat – sifat morfometrik yang dimaksud 

adalah ukuran tubuh yang dapat menjadi dasar seleksi adalah lebar dada,panjang 

paruh, panjang leher, panjang kaki,dan panjang kepala, panjang sayap, disamping 

itu juga data bobot badan diperlukan (Yakubu,2011). Data dari pengukuran tubuh 

ternak selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Principle Component 

Analysisyang menurut Gaspersz (1992) diterjemahkan sebagai Analisis 

Komponen Utama (AKU). Everitt dan Dunn (1998) menyatakan bahwa AKU 

dapat digunakan untuk penelitian terhadap keragaman ukuran-ukuran tubuh 

ternak. 

Analisis Komponen Utama adalah teknik yang digunakan untuk 

menyederhanakan suatu data, dengan cara mentransformasikan data secara linier 

sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varians maksimum. Gasperz 

(1992) menyatakan Analisis Komponen Utama (AKU) atau Principal Component 

Analysis (PCA) bertujuan untuk menerangkan struktur ragam – peragam melalui 

kombinasi linear dari variabel – variabel. Hasil Analisis Komponen Utama tidak 

hanya berdampak terhadap manajemen hewan tetapi juga membantu dalam 

konservasi dan pemilihan beberapa penciri oleh peternak (Yunusa dkk., 

2013).Sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai sifat 

morfometrik ternak itik di kabupaten Kerinci dengan analisis komponen utama. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dilakukan penelitian tentang 

“Analisis Komponen Utama Sifat Morfometrik Ternak Itik di Kecamatan Air 

Hangat dan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. 
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1.2.Tujuan 

Penelitian yang dilakukan inibertujuan untuk mengetahui karakteristik 

morfometrik penentu bentuk dan ukuran ternak itik di Kabupaten Kerinci melalui 

analisis komponen utama. 

1.3.Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, dan peternak tentang karakteristik 

morfometrik penentu bentuk dan ukuran ternak itik di Kabupaten Kerinci melalui 

analisis komponen utama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

  Secara geografis provinsi Jambi terletak pada 00
o
45’-02

o
45’ lintang 

selatan dan antara 101
o
10’ sampai 104

o
55’ bujur timur. Sebelah Utara berbatasan 

dengan provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Laut Cina 

Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan sebelah 

Barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Provinsi Jambi 

memiliki luas 53.435,72 Km
2 

dengan luas daratan 50.160,05 Km
2 

dan perairan 

3.274,95 Km
2
. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 m merupakan 

daerah yang terluas, kira-kira 67,12% dari luas provinsi Jambi. Daerah dataran 

tinggi>500 m (14,5%), pada wilayahbarat. Daerah pegunungan ini terdapat di 

kabupaten Kerinci. Dataran tinggi merupakan peralihan dari dataran rendah ke 

daerah pegunungan. (BPS Provinsi Jambi, 2015). 

Kabupaten Kerinci secara geografis terletak diantara 01°41’ sampai 02°26’ 

lintang selatan dan 101°08’ sampai 101°40’ bujur timur dengan ibu kota Sungai 

Penuh yang berjarak 418 km dari Kota Jambi. Sebelah Utara berbatasan dengan 

kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan kabupaten Merangin. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bungo 

dan kabupaten Merangin. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Muko – 

Muko provinsi Bengkulu dan kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat 

(BPS Provinsi Jambi, 2016). 

Kabupaten Kerinci merupakan daerah beriklim tropis yang sejuk dan 

nyaman, dengan curah hujan rata - rata 121,1 mm3 dan kelembaban relatif 81 %. 

Rata – rata kecepatan angina sebesar 7 knot, sedangkan penyinaran matahari 

mencapai 47 %. Suhu udara maksimum rata – rata 28,5
o
C sedangkan suhu udara 

minimum rata – rata mencapai 18,6 
o
C dengan rata – rata suhu udara mencapai 

22,6 
o
C. (Stasiun Meteorologi Depati Parbo, 2015). 

Lukman dkk. (2015) satu – satunya kabupaten/kota di provinsi Jambi yang 

merupakan sentral itik. Keberadaan ternak itik di kabupaten Kerinci sangat 
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ditunjang oleh kondisi geografis yang mendukung, seperti banyaknya areal 

persawahan, daerah dataran tinggi yang banyak mata air dan sungai kecil. 

2.2. Ternak Itik 

Itik dikenal juga dengan istilah bebek (Bahasa Jawa). Itik liar (Anas 

Moscha) atau Wild mallard merupakan nenek moyangnya berasal dari Amerika 

Utara. Itik asli Indonesia dikenal sebagai itik Indian Runner (Anas plathyryncos) 

yang tersebar di seluruh Nusantara dengan nama menurut daerah 

pengembangannya seperti misalnya itik Tegal, Alabio, Mojosari, Bali, Magelang 

dan lain-lain (Suryana, 2013).  

Itik merupakan unggas air yang mengarah pada produksi telur, dengan 

ciri-ciri umum; tubuh ramping, berdiri hampir tegak seperti botol dan lincah 

sebagai ciri khas dari unggas petelur (Sari dkk., 2012). Berikut merupakan 

zoology taksonomi itik (Susilorini, 2010): 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Anseriformis 

Family  : Anatidae 

Genus  : Anas  

Spesies : Anas Plathyrynchos 

Secara morfologis Indonesia memiliki beberapa jenis itik lokal 

berdasarkan tempat berkembangnya. Di Indonesia meskipun merupakan satu 

rumpun, ada beberapa itik lokal yang tersebar di seluruh wilayah nusantara 

(Solihat dkk., 2003), beberapa jenis itik lokal yang diberi nama sesuai daerah 

utama pengembangannya, seperti misalnya itik Tegal, Alabio, Mojosari, Bali dan 

lain-lain(Purbadkk., 2005). Fase dalam ternak itik terbagi menjadi 4 fase, yaitu 

fase starter, fase grower, fase layer, dan fase afkir. Fase starter adalah ketika umur 

itik 0 – 8 minggu, fase grower adalah ketika umur itik 9 – 20 minggu, fase layer 

adalah ketika umur itik > 20 minggu, dan memasuki fase afkir adalah ketika umur 

itik ≥ 2,5 tahun (Sinurat, 2000). Widiyaningrum dkk. (2014) menjelaskan bahwa 

itik umumnya mulai bertelur pada umur 5 – 5.5 bulan dan grafik akan terus 
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meningkat hingga mencapai 6 – 7 bulan, lalu kembali menurun untuk memasuki 

masa rontok bulu selama sekitar 2-3 bulan. Masa produksi fase 2 dimulai lagi 

setelah rontok bulu (moulting) selesai, sampai 6-7 bulan berikutnya. Memasuki 

usia ≥ 2 tahun, itik sudah mulai turun produksinya, sehingga pemeliharaan tidak 

efektif lagi memasuki fase afkir. 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi (2015) 

melaporkan jumlah populasi itik yang ada di provinsi Jambi pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 264.089 ekor dengan rincian sebaran ternak di kecamatan Air 

Hangat 20.970 ekor dan Siulak 9.610 ekor, dengan total keseluruhan jumlah di 

kabupaten Kerinci 74.490 ekor. 

Prasetyo dkk. (2006), menyatakan sistem pemeliharaan itik yang umumnya 

secara tradisional dibeberapa tempat telah mengalami perubahan ke sistem 

intensif, hal ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan itik telah menjadi 

komoditas yang menguntungkan dan dapat diandalkan peternak. Masalah utama 

selama ini adalah belum tersedianya sistem pembibitan yang memadai untuk 

menghasilkan bibit berkualitas, yang ada hanyalah penetasan dari telur-telur tetas 

yang tidak diproduksi secara terarah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. 

Amaludin dkk. (2013) menyatakan pada umumnya di Indonesia, itik 

dipelihara secara terkurung dan di gembalakan. Pemeliharaan itik sistem 

terkurung faktor fisiologis dan nutrisi sangat diperhatikan oleh peternak agar 

selalu dalam kondisi baik karena semua kebutuhan itik disediakan oleh peternak, 

sedangkan pada sistem pemeliharaan gembala, itik gembala di luar secara 

berpindah-pindah dengan mengikuti panenan padi sehingga itik tidak diperhatikan 

pakannya. Namun pemeliharaan itik secara intensif memiliki beberapa 

kekurangan seperti, air yang hanya diberikan untuk kebutuhan minum saja, jika 

hal ini terjadi dengan kondisi suhu lingkungan yang tinggi akan menyebabkan itik 

mengalami stres atau cekaman panas. Respon yang menjadi indikator adaya 

cekaman panas pada tubuh ternak ditandai apabila adanya peningkatan suhu 

rektal, suhu kulit, frekuensi pernapasan dan denyut jantung, serta menurunnya 

konsumsi pakan dalam upaya mengurangi pembentukan panas dan meningkatkan 

pengeluaran panas (Tamzil dkk., 2013). 
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Kemampuan itik lokal dalam memproduksi telur selama periode tertentu 

sangat bervariasi dan keragaman genetiknya diduga masih besar. Keragaman 

genetik sangat penting artinya dalam pembentukan rumpun ternak.Berat badan 

yang dicapai oleh itik jantan umur 0, 4, 8, dan 16 minggu menurut Chaves dan 

Lasmini dalam Mulatshi dkk. (2010), dapat mencapai 37 gram, 623 gram, 1.405 

gram, dan 1.560 gram, sedangkan pada umur 6 bulan dapat mencapai bobot 1.750 

gram (Mulatshi dkk., 2010). Bobot badan itik dewasa pada sistem terkurung rata-

rata sebesar 1,290 gram, sedangkan pada sistem gembala rata-rata 1,153 gram. 

Perbedaan bobot badan tersebut dimungkinkan karena pengaruh cara 

pemeliharaan, itik gembala cenderung banyak beraktivitas dibandingkan 

terkurung (Suswoyo dan Ismoyowati, 2010). 

Perbedaan sistem pemeliharaan dan lokasi ternyata berpengaruh terhadap 

produktivitas itik (Suswoyo dan Ismoyowati, 2010). Prasetyo dkk. (2010), 

menyatakan sistem pemeliharaan itik yang umumnya dilakukan secara tradisional 

di beberapa tempat telah mengalami perubahan ke sistem intensif, hal ini 

mengindikasikan bahwa pemeliharaan itik telah menjadi komoditas yang 

menguntungkan dandapat diandalkan peternak. 

2.3. Karakteristik Morfometrik Ternak 

Pelestarian sumberdaya genetik ternak lokal merupakan bagian dari 

komponen keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam memenuhi 

kebutuhan pangan, pertanian dan perkembangan sosial masyarakat di masa yang 

akan datang. Ada beberapa alasan untuk ini, antara lain (1) lebih dari 60 persen 

dari bangsa – bangsa ternak di dunia berada di negara – negara sedang 

berkembang;(2) konservasi bangsa ternak lokal tidak menarik bagi petani; (3) 

secara umum tidak ada program monitoring yang sistematis dan tidak tersedianya 

informasi deskriptif dasar sebagian besar sumber daya genetik hewan ternak; serta 

(4) sedikit sekali bangsa – bangsa ternak asli yang telah digunakan dan 

dikembangkan secara aktif (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 

2011). Karakterisasi Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) meliputi semua 

kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi, deskripsi kuantitatif dan 
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kualitatif, dan dokumentasi dari populasi berkembangbiak dan habitat alami dan 

sistem produksi yang mereka atau tidak disesuaikan (Gizaw dkk., 2011). 

Keragaman genetic terjadi tidak hanya antar bangsa tetapi juga didalam 

satu bangsa yang sama, antar populasi maupun didalam populasi, atau diantara 

individu dalam populasi. Keragaman tersebut antara lain disebabkan oleh 

perbedaan manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan (Suryana dkk., 2011). 

Pada spesies domestik suatu identifikasi tingkat keragaman, terutama pada lokus 

– lokus yang mempunyai sifat bernilai penting mempunyai keterkaitan dengan 

seleksi dalam program pemuliaan (Zein dkk., 2012). 

Yakubu (2013) melaporkan bahwa variasi fenotipik yang tinggi 

diindikasikan karena tingginya variasi genetik berdasarkan respon seleksi. 

Ancaman yang paling signifikan terhadap unggas desa yang persilangan 

sembarangan dan berkembangbiak penggantian, perubahan sistem produksi dan 

degradasi lingkungan (Cabarles dkk., 2012). Informasi Karakterisasi penting 

untuk merancang konservasi ternak, pengembangan dan program pemuliaan 

dalam pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGT) di tingkat lokal,tingkat 

nasional, regional dan global. 

Penanda fenotipik merupakan penciri yang ditentukan atas dasar ciri-ciri 

fenotipe yang dapat diamati atau dilihat secara langsung, seperti; ukuran-ukuran 

permukaan tubuh, bobot hidup, warna dan pola warna bulu tubuh, bentuk dan 

perkembangan tanduk dan sebagainya. Karakteristik sifat kuantitatif adalah sifat – 

sifat produksi dan reproduksi atau sifat yang dapat diukur, seperti bobot badan dan 

ukuran-ukuran tubuh. Ekspresi sifat ini ditentukan oleh banyak pasangan gen 

(poligen), baik dalam keadaan homozigot maupun heterozigot (Noor, 2010). 

Pengelompokan ternak berdasarkan sifat kuantitatif sangat membantu 

untuk memberikan deskripsi ternak, khususnya untuk mengevaluasi bangsa – 

bangsa ternak. Pendekatan morfometrik digunakan untuk mempelajari hubungan 

genetik, sehingga pengukuran dilakukan terhadap bobot badan dan ukuran-ukuran 

tubuh. Sifat kuantitatif lainnya yang tidak kalah penting adalah ukuran tubuh 

(morfometrik) yang dapat dijadikan sebagai faktor peubah pembeda dengan itik 

lokal lainnya (Suryana, 2013). Seleksi yang baik perlu dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik untuk ukuran – ukuran morfologis. Ukuran – 
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ukuran tubuh ternak dapat digunakan untuk membandingkan antara berbagai 

bangsa ternak (Trifena dkk., 2011).  

Menurut Salamena dkk. (2007), keragaman genetik dapat diteliti melalui 

pengamatan keragaman fenotipik sifat-sifat kuantitatif melalui analisis 

morfometrik. Morfometrik adalah suatu studi yang bersangkutan dengan variasi 

dan perubahan dalam bentuk (ukuran dan bentuk) dari organisme, meliputi 

pengukuran panjang dan analisis kerangka suatu organisme. Istilah "Morfometrik" 

mengacu pada analisis kuantitatif bentuk, sebuah konsep yang mencakup ukuran 

dan bentuk. Analisis morfometri umumnya berguna dalam analisis fenotipik 

hewan ternak. Selain itu, pengamatan ukuran tubuh sering dipakai secara rutin 

untuk mengetahui sifat pertumbuhan dan sebagai parameter pengganti dalam 

menduga bobot badan (Sowande dkk., 2010). 

Secara umum ada dua teknik penentuan bobot badan seekor ternak, yaitu 

penimbangan (weight scale) dan penaksiran. Metode penimbangan merupakan 

cara paling akurat tetapi memiliki beberapa kelemahan, antara lain membutuhkan 

peralatan khusus, sehingga menjadi kurang efisien. Metode penaksiran atau 

pendugaan umumnya dilakukan melalui ukuran-ukuran tubuh ternak, misalnya 

melalui lingkar dada, tinggi pundak, dan lain-lain. Metode pendugaan ini 

memiliki keunggulan dalam hal kepraktisan, akan tetapi memiliki kendala dengan 

tingkat akurasi pendugaannya terutama dalam konteks ternak-ternak lokal di 

Indonesia (Gunawan dkk., 2011). 

Penggunakaan parameter ukuran tubuh juga dapat digunakan dalam 

menilai tipe dan fungsi ternak (Chacon, 2011; Saloko, 2006). Penggunaan ukuran 

tubuh dalam menilai ternak baik tipemaupun fungsi dilakukan dengan kombinasi 

antara dua atau lebih parameter ukuran tubuh. Selain digunakan dalam penentuan 

tipe dan fungsi ternak, penggunaan nilai indeks tersebut juga dapat digunakan 

dalam menilai konformasi suatu ternak dan memiliki kelebihan yang lebih 

obyektif (Chacon dkk., 2011). Yakubu dan Ugbo (2011) melaporkan bahwa 

perbandingan fenotipik berdasarkan ukuran tubuh dapat memberikan petunjuk 

perbedaan genetik diantara populasi dengan kriteria tertentu.  

Menurut Musa dkk. (2012), ukuran tubuh dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan pada ternak. Pengukuran berbagai konformasi tubuh 
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adalah nilai dalam menilai karakteristik kuantitatif dan juga membantu dalam 

mengembangkan kriteria seleksi yang sesuai (Iqbal dkk., 2014). Lebar dada dan 

panjang shank diduga kurang dapat digunakan sebagai peubah pembeda rumpun 

ayam. (Mariandayani, 2013). Sitanggang dkk. (2015) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran kerangka tubuh suatu individu maka ukuran tubuhnya juga akan 

besar.  

Parameter morfometrik meliputi bobot badan, panjang paruh, lebar paruh, 

panjang kepala, tinggi kepala, diameter kepala, panjang leher, diameter leher, 

panjang sayap, panjang badan, lingkar badan, tinggi badan, panjang dada, panjang 

femur, panjang tibia, lingkar tibia, panjang metatarsus, panjang jari kaki ke-3 

(Ogah dkk., 2009; Yakubu, 2011). Ogah dkk. (2009) melaporkan bahwa unggas 

jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran 

tubuhunggas betina.Veeramani dkk. (2014) menyatakan bahwa ukuran panjang 

paruh ternak jantan lebih besar di bandingkan ternak betina hal ini mungkin dapat 

di hubungkan dengan ukuran tubuh ternak jantan yang lebih besar dan 

kemampuannya dalam beradaptasi. Dessalegn (2012) yang melaporkan bahwa 

laki – laki ternak Arrado memiliki ukuran tubuh yang lebih baik dari pada betina. 

2.4. Analisis Komponen Utama 

Gasperz (1992) menyatakan Analisis Komponen Utama (AKU) atau 

Principal Component Analysis (PCA) bertujuan untuk menerangkan struktur 

ragam – peragam melalui kombinasi linear dari variabel – variabel. Analisis ini 

digunakan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara 

menyusutkan (mereduksi) data dan menginterprestasikannya. Analisis Komponen 

Utama (AKU) telah digunakan sebagai alat dalam penilaian dari bentuk tubuh 

yang bias menjadi makna evolusi serta izin pemahaman tentang proses 

pertumbuhan yang kompleks yang terjadi di dimensi tubuh ternak selama priode 

pertumbuhan (Salako, 2006).Penerapan teknik multivirat seperti Principal 

Component Analysisa (PCA) dan Analysis diskriminan untuk morfometrik 

variabel telah digunakan secara luas untuk menilai SSD pada burung air terbukti 

efektif dalam mengidentifikasi variabel yang mampu memisahkan jenis kelamin 

(Herring dkk.,2011; De Marcsi dkk., 2012). Hasil Analisis Komponen Utama 
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tidak hanya berdampak terhadap manajemen hewan tetapi juga membantu dalam 

konservasi dan pemilihan beberapa penciri oleh peternak (Yunusa dkk., 2013). 

Pada Analisis Regresi Komponen Utama, AKU merupakan tahap antara 

karena Komponen Utama dipergunakan sebagai input dalam membangun analisis 

regresi. Komponen Utaama pertama merupakan kombinasi linear terbobot 

variabel asal yang dapat menerangkan keragaman data dalam persentasi (proporsi) 

terbesar (Gaspersz, 2006). Hubungan morfometrik antara jenis ternak memiliki 

telah diperoleh dengan menggunakan alat statistik multivarat seperti komponen 

(PC) analisis principal (Yakubu dkk.,  2009). 

Komponen Utama kedua adalah kombinasi linear terbobot variabel asal 

yang tidak berkorelasi dengan Komponen Utama pertamaserta memaksimumkan 

sisa keragaman data setelah diterangkan oleh Komponen Utama pertama. 

Keunggulan teknik Komponen Utama yaitu teknik analisis untuk mengatasi 

masalah multikolinearitas dalam analisis regresi klasik yang melibatkan banyak 

variabel bebas (Gaspersz, 1992).  
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BAB III 

METODEPENELITIAN 

3.1. Tempatdan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kecamatan Air Hangat 

dan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Dimulai dari tanggal 01 Maret 2017 sampai 

dengan 25 Maret 2017. 

3.2. Materi dan Peralatan 

 Materi penelitian adalah itik Kerinci dan itik Tegal Kerinci yang pola 

pemeliharaan secara semi insentif, dilepas pagi hari dan sore harinya 

dikandangkan kembali. Artinya ternak itik bebas mencari makan dilingkungan 

peternak selama ternak itik dilepas.  

Peralatan yang digunakan adalah alat tulis, timbangan gantung digital, 

jangka sorong digital, dan penggaris panjang. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Teknik 

pengambilan sampel secara purpossive sampling, dengan jumlah sampel 100 ekor 

(50 ekor betina dan 50 ekor jantan) tiap kecamatan. Itik yang digunakan dalam 

penelitian ini pada fase layerpada umur 6 – 7 bulan. 

Proses pengukuran dilaksanakan pada pagi hari (06.30 WIB – 08.00 WIB) 

dan sore hari (16.30 WIB – 18.00 WIB). Itik yang sudah diukur diberi tanda 

dengan mengikat tali raffia pada kaki itik. 

3.4. Peubah yang Diamati 

  Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah karakteristik kuantitatif 

yang meliputi: Bobot Badan (BB), Panjang Paruh (PP), Lebar Paruh (LP), Panjang 

Kepala (PK), Tinggi Kepala (TK), Lingkar Kepala (LK), Panjang Leher (PL), 

Lingkar Leher (LL), Panjang Tubuh (PTu), Tinggi Tubuh (TTu),Panjang Sayap 

(PS), Panjang Dada (PD), Lebar Dada (LD), Lingkar Tibia-Tarsus (LTi), Panjang 

Tibia-Tarsus (PTi), Panjang Shank (PS), Lingkar Shank (LS), Panjang Jari Ketiga 

(PJK),Jarak Tulang Pubis (JTP), pada ternak itik. 
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3.5.Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin 

selanjutnya di analisis. Bobot Badan (BB), Panjang Paruh (PP), Lebar Paruh (LP), 

Panjang Kepala (PK), Tinggi Kepala (TK), Lingkar Kepala (LK), Panjang Leher 

(PL), Lingkar Leher (LL), Panjang Tubuh (PTu), Tinggi Tubuh (TTu),Panjang 

Sayap (PS), Panjang Dada (PD), Lebar Dada (LD), Lingkar Tibia-Tarsus (LTi), 

Panjang Tibia-Tarsus (PTi), Panjang Shank (PS), Lingkar Shank (LS), Panjang Jari 

Ketiga (PJK),Jarak Tulang Pubis (JTP) antara 2 jenis itik yang berbeda dianalisis 

dengan menggunakan uji t (Gaspersz, 2006). 

  
 ̅   ̅ 

√
∑(       ̅ )

 

  (    )
 
∑(       ̅ )

 

  (    )

 

Keterangan : 

t  = nilai t hitung 

 ̅  = rataan sampel pada kelompok pertama, 

 ̅2 = rataan sampel pada kelompok kedua, 

    = nilai pengamatan ke-J pada kelompok pertama 

    = nilai pengamatan ke-J pada kelompok kedua 

n1 = jumlah sampel pada kelompok pertama, dan 

n2 = jumlah sampel pada kelompok kedua. 

Kaidah Keputusan : 

Terima Ho bila t-hitung ≤ t. table 

Terima H1 bila t-hitung> t tabel 

Vektor nilai rata-rata dari kedua kelompok ternak itik yang diamati, 

meliputi, Bobot Badan (BB), Panjang Paruh (PP), Lebar Paruh (LP), Panjang Kepala 

(PK), Tinggi Kepala (TK), Lingkar Kepala (LK), Panjang Leher (PL), Lingkar 

Leher (LL), Panjang Tubuh (PTu), Tinggi Tubuh (TTu),Panjang Sayap (PS), 

Panjang Dada (PD), Lebar Dada (LD), Lingkar Tibia-Tarsus (LTi), Panjang Tibia-

Tarsus (PTi), Panjang Shank (PS), Lingkar Shank (LS), Panjang Jari Ketiga 

(PJK),Jarak Tulang Pubis (JTP),diuji menggunakan uji statistik T
2
-Hotelling 

(Gaspersz (2006).  
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Pengujian tersebut dilakukan dengan merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : U1 = U2  artinya vektor nilai rata-rata dari kelompok ternak pertama sama 

dengan kelompok ternak kedua. 

H1 : U1 ≠ U2  artinya kedua vektor nilai rata-rata itu berbeda 

Gaspersz (2006) menyatakan bahwa pengujian terhadap hipotesis di atas 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik T
2
-Hotelling. T

2
-Hotelling 

dirumuskan sebagai berikut: 

       
     

( ̅    ̅ )    ( ̅    ̅ ) 

Selanjutnya 

  
         
(       ) 

   

 

akan berdistribusi F dengan derajat bebas V1 = p dan V2 = n1 + n2 - p – 1 

Keterangan: 

T 
2
 =  nilai statistik T

2
-Hotelling 

F  =  nilai hitung untuk T
2
-Hotelling 

n1 =  jumlah data pengamatan pada kelompok ternak pertama 

n2 =  jumlah data pengamatan pada kelompok ternak kedua 

X1 =  vektor nilai rata-rata variabel acak pada kelompok ternak pertama 

X2 =  vektor nilai rata-rata variabel acak pada kelompok ternak kedua 

SG
-1

 =  invers matriks peragam gabungan (invers dari matriks SG) 

P  =  banyaknya variabel ukur 

Dua kelompok dinyatakan sama bila T
2 

 T≤ 
(       ) 

         
         dan  

Dinyatakan beda bila T
2 

 T ≥ 
(       ) 

         
          

Bila uji T
2
-Hotelling menunjukkan hasil nyata (P<0,05), maka pengolahan 

data pada setiap kelompok ternak dilanjutkan dengan Analisis Komponen Utama 

(AKU). 
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AKU adalah teknik statistik yang digunakan pada sekumpulan data yang 

saling berkorelasi. Tujuannya ialah untuk menemukan sejumlah variabel yang 

koheren dalam sub kelompok, yang secara relatif independen terhadap yang lain. 

Perbedaan ukuran dan bentuk tubuh yang diamati dianalisis berdasarkan Analisis 

Komponen Utama (AKU). Persamaan ukuran dan bentuk diturunkan dari matriks 

kovarian. Model matematika yang digunakan untuk analisis ini (Gaspersz, 2006) 

sebagai berikut: 

      𝐚1jX1+𝐚2jX2+𝐚3jX3+……+𝐚7jX 

Keterangan : 

Yj  =  komponen utama ke-j (j = 1, 2; 1 = ukuran, 2 = bentuk) 

X1,2,3…  =  peubah ke 1,2,3….7 

aij,2j,3j,.. =  vektor eigen variable ke-i (1,2,3,….7) dan Komponen utama ke j 

 

Pengolahan data dibantu dengan menggunakan perangkat lunak statistika 

yaitu Minitab versi 16 (Triyanto, 2009). 

3.6. Batasan Operasional 

  Menurut Fatmarisca dkk.(2013)Batasan Oprasional yang diamati meliputi: 

1. Bobot Badan (BB), didapat dengan menimbang ternak itik dengan 

timbangan gantung digital (kg). 

2. Panjang Paruh (PP), diukur antara pangkalparuh sampai ujung paruh, yang 

diukur dengan jangka sorong (cm). 

3. Lebar Paruh (LP), diukur dari pinggir paruh bagian luar sebelah kiri dan 

kanan, dengan menggunakan jangka sorong (cm). 

4. Panjang Kepala (PK), diukur dari pangkal paruh hingga kepala bagian 

belakang, menggunakan jangka sorong (cm). 

5. Tinggi Kepala (TK), diukur pada bagian kepala yang paling tinggi dengan 

menggunakan jangka sorong (cm). 

6. Lingkar Kepala (LK), diukur pada pada bagian kepala yang paling tinggi 

menggunakan pita ukur (cm). 

7. Panjang Leher (PL), diukur dari tulang first cervical vetebrae sampai 

dengan last cervical vetebrae menggunakan jangka sorong (cm). 

8. Lingkar Leher (LL), diukur pada bagian leher dengan menggunakan pita 

ukur (cm). 
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9. Panjang Tubuh (PTu), diukur dari ujung paruh sampai pangkal ekor 

menggunakan pita ukur (cm). 

10. Tinggi Tubuh (TTu), diukur dari bagian bawah itik berpijak sampai bagian 

atas kepala menggunakan penggsris panjang (cm). 

11. Panjang Sayap (PS), merupakan jarak antara pangkal 

tulang humerus sampai tulang phalangens, diukur dengan menggunakan 

pita ukur (cm). 

12. Panjang Dada (PD), diukur sepanjang dada dengan pita ukur (cm). 

13. Lebar Dada (LD), diukur pada bagian dada yang paling lebar dengan 

menggunakan jangka sorong (cm). 

14. Lingkar Tibia-Tarsus (LTi), diukur pada bagian tibiadengan menggunakan 

pita ukur (cm). 

15. Panjang Tibia-Tarsus (PTi), diukur dari patella sampai ujung tibia diukur 

menggunakan jangka sorong (cm). 

16. Panjang Shank (PS), diukur sepanjang tulang shank menggunakan jangka 

sorong (cm). 

17. Lingkar Shank (LS), diukur pada bagian shank dengan menggunakan pita 

ukur (cm).  

18. Panjang Jari Ketiga (PJK), diukur dari pangkal sampai ujung jari ketiga 

menggunakan jangka sorong (cm). 

19. Jarak Tulang Pubis (JTP), diukur anatara tulang bagian kloaka atas dan 

bawah dengan menggunakan jari dan jari diukur menggunakan jangka 

sorong (cm). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten dari 11 Kabupaten 

yang ada di provinsi Jambi. Secara wilayah geografis kabupaten Kerinci terletak 

diantara 01°41’ sampai 02°26’ lintang selatan dan 101°08’ sampai 101°40’ bujur 

timur dengan ibu kota Sungai Penuh yang berjarak 418 km dari kota Jambi. 

Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera 

Barat, Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Merangin. Sebelah Timur 

berbatasan dengan kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin. Sebelah Barat 

berbatasan dengan kabupaten Muko – Muko provinsi Bengkulu dan kabupaten 

Pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat (BPS Provinsi Jambi, 2016). 

Penggunaan lahan di kabupaten Kerinci dimanfaaatkan mulai dari pertanian, 

perumahan, pendidikan dan sisanya berupa dataran tinggi. Kabupaten Kerinci 

merupakan daerah beriklim tropis yang sejuk dan nyaman, dengan curah hujan 

rata - rata 121,1 mm
3
 dan kelembaban relatif 81 %. Rata – rata kecepatan angin 

Kabupaten Kerinci sebesar 7 knot, sedangkan penyinaran matahari mencapai 47 

%. Suhu udara maksimum rata – rata mencapai 28,5
o
C sedangkan suhu udara 

minimum rata – rata mencapai 18,6 
o
C dengan rata – rata suhu udara mencapai 

22,6 
o
C. (Stasiun Meteorologi Depati Parbo, 2015). 

Masyarakat di Kabupaten Kerinci mayoritas memelihara ternak itik yang 

diintegrasikan dengan tanaman padi. Persawahan dapat kita temui sepanjang jalan 

menuju Kota Sungai Penuh. Biasanya jika padi sudah dipanen maka para peternak 

itik akan pindah ke daerah persawahan tersebut untuk pemeliharaan ternak itik 

yang dilakukan secara semi intensif. Populasi ternak itik dengan jumlah terbanyak 

berada di Kecamatan Air Hangat dan Depati Tujuh dari 12 Kecamatan di 

Kabupaten Kerinci.  
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Tabel 1. Populasi Ternak Itik di Kabupaten Kerinci Akhir Tahun 2015 

No Kecamatan Populasi Ternak Itik 

1 Air Hangat 20.970  

2 Air Hangat Timur 10.500 

3 Batang Merangin 2.605 

4 Danau Kerinci 2.592 

5 Depati Tujuh 10.645 

6 Gunung Kerinci 3.985 

7 Gunung Raya 1.869 

8 Gunung Tujuh 3.752 

9 Kayu Aro 2.570 

10 Keliling Danau 3.743 

11 Siulak 9.610 

12 Sitinjau Laut 1.658 

Jumlah 74.490 
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Tahun 2015 

Ternak itik paling banyak dijumpai pada kecamatan Air Hangat dan 

Depati Tujuh, desa yang paling banyak ternak itik di kecamatan Air Hangat dan 

Depati Tujuh adalah desa Koto Majidin Hilir dan Kubang Agung. Jumlah 

peternak di desa Koto Majidin Hilir berjumlah 7 orang, sebagian dari jumlah 

peternak hanya melakukan penetasan dan pemeliharaan sampai remaja sedangkan 

sisanya melakukan pemeliharaan dari itik remaja sampai itik afkir. Desa Koto 

Majidin juga disebut sentral itik karena semua kecamatan di kabupaten Kerinci 

dan kota Sungai Penuh mengambil bibit dari desa Koto Majidin. Sedangkan 

jumlah peternak di desa Kubang Agung berjumlah 5 orang yang hanya melakukan 

pemeliharaan dari itik remaja sampai itik afkir saja. Itik yang dipelihara di desa 

Koto Majidin dan desa Kubang Agung kebanyakan terdiri dari persilangan itik 

tegal dengan itik Kerinci dan itik Kerinci. Jadi, populasi terbanyak di Kabupaten 

Kerinci adalah Desa Koto Majidin Hilir dan Desa Kubang Agung dan itik yang 

dipelihara adalah itik Kerinci dan itik Tegal Kerinci. 

4.2 Itik Kerinci 

Itik Kerinci merupakan itik khas provinsi Jambi yang berasal dari 

Kabupaten Kerinci. Adapun ciri – ciri itik Kerinci sesuai dengan keputusan mentri 

pertanian nomor 2834 / Kpts / LB.430/ 8/ 2012 adalah postur tubuh itik jantan 

tegak dengan sudut 70 – 80˚ sedangkan pada betina 40 - 45˚. Warna pada ternak 
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itik jantan dominan berwarna putih bintik cokelat dibagian leher, dada dan 

punggung, ujung ekor berwarna campuran cokelat dan biru kehitaman atau gelap. 

Sedangkan pada betina memiliki dasar warna putih dengan totol cokelat terang 

dari dada hingga ujung ekor dan sayap gelap. Itik kerinci memiliki kerabang telur 

berwarna putih. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

Gambar 1. Itik Kerinci Jantan   Gambar 2. Itik Kerinci Betina 

5  

6  

  

 

 

 

Gambar 3. Rentang Sayap Itik Kerinci 

Dari survei yang dilakukan pada beberapa peternak di peroleh data 

populasi itik Kerinci jantan di kabupaten Kerinci berkisar antara 3,22% di 

kecamatan Depati Tujuh dan 4,76% di kecamatan Air Hangat, sedangkan populasi 

itik Kerinci betina berkisar antara 5,38% di kecamatan Depati Tujuh dan 6,84% di 

kecamatan Air Hangat. Minimnya populasi itik Kerinci ini maka perlu dilakuan 

pelestarian terhadap itik kerinci. Mengkarakterisasi sifat dasar morfometrik ternak 

itik merupakan salah satu cara untuk pelestarian plasma nutfah lokal Jambi. 



20 
 

4.3 Itik Tegal Kerinci 

Adanya pemasukan itik Tegal pada tahun 1990-an ke kabupaten Kerinci 

sehingga menyebabkan terjadi perkawinan antara itik Tegal dan itik Kerinci. Hasil 

perkawinan antara itik Tegal dan itik Kerinci adalah itik Tegal Kerinci. Ciri – ciri 

itik Tegal Kerinci adalah warna bulu dada pada itik jantan Tegal – Kerinci 

bervariasi dengan warna dominan cokelat totol hitam, cokelat totol cokelat, dan 

warna cokelat kehitaman totol hitam sedangkan itik betina Tegal- Kerinci warna 

bulu dada dominan cokelat totol cokelat, putih kotor kecokelatan, dan warna 

cokelat totol hitam. Warna bulu sayap pada itik jantan Tegal Kerinci dominan 

berwarna cokelat totol hitam dengan ujung sayap hitam, cokelat totol cokelat 

dengan ujung sayap hitam, dan cokelat kehitaman ujung sayap hitam. Itik betina 

Tegal Kerinci yang dijumpai memiliki warna bulu sayap dominan cokelat totol 

cokelat ujung sayap hitam, putih kotor kecokelatan ujung sayap hitam, dan cokelat 

totol hitam ujung sayap hitam. Warna bulu punggung itik jantan dominan cokelat 

totol hitam, cokelat totol cokelat, dan cokelat kehitaman totol hitam. Itik betina 

Tegal Kerinci warna bulu punggung dominan cokelat totol cokelat, Putih kotor 

kecokelatan, dan cokelat totol hitam. 

         

Gambar 4. Itik Tegal Kerinci Jantan      Gambar 5. Itik Tegal Kerinci Betina 

Dari survei yang dilakukan pada beberapa peternak di peroleh data 

populasi itik  Tegal Kerinci jantan di kabupaten Kerinci berkisar antara 10,21% di 

kecamatan Depati Tujuh dan 10,12% di kecamatan Air Hangat, sedangkan 

populasi itik Tegal Kerinci betina berkisar antara 8,06% di kecamatan Depati 

Tujuh dan 8,03% di kecamatan Air Hangat. Mengkarakterisasi sifat dasar 

morfometrik ternak itik merupakan salah satu cara untuk pelestarian plasma 

nutfah yang ada di kabupaten Kerinci. 
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4.4 Koefisien Keragaman 

Koefisien keragaman penotip itik Kerinci dan itik Tegal Kerinci baik jantan dan 

betina disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 3. Koefisien keragaman (%) ukuran ukuran tubuh itik jantan Kerinci dan 

Tegal Kerinci jantan dan betina 

Variabel Peubah 

Koefesien Keragaman 

Itik Kerinci Itik Tegal Kerinci 

Jantan Betina Jantan Betina 

Bobot Badan (%) 11,60 11,58 11,46 11,93 

Panjang Paruh (%) 4,98 3,67 4,80 5,26 

Lebar Paruh (%) 3,61 3,35 2,52 4,12 

Panjang Kepala (%) 2,76 5,26 2,06 5,60 

Tinggi Kepala (%) 4,03 1,73 2,84 5,07 

Lingkar Kepala (%) 2,31 1,17 2,99 2,10 

Panjang Leher (%) 4,86 2,17 6,28 5,56 

Lingkar Leher (%) 1,72 1,81 2,25 2,39 

Panjang Sayap (%) 4,61 4,15 4,50 4,84 

Panjang Tubuh (%) 2,54 6,10 4,31 4,73 

Tinggi Tubuh (%) 3,39 2,20 5,35 7,01 

Panjang Dada (%) 7,25 1,71 6,44 8,24 

Lebar Dada (%) 6,83 1,82 5,80 10,52 

Panjang Shank (%) 3,61 2,29 9,18 8,20 

Lingkar Shank (%) 6,36 3,56 5,48 4,26 

Panjang Tibia-Tarsus 

(%) 
2,99 1,35 2,51 3,24 

Lingkar Tibia-Tarsus 

(%) 
1,65 3,51 8,46 9,38 

Panjang Jari Ketiga 

(%) 
3,94 1,89 3,88 8,10 

Jarak Tulang Pubis 

(%)  
2,97 

 
3,52 

 

 Koefisien keragaman adalah keragaman antar populasi, dimana semakin 

tinggi tingkat keragamannya maka populasi tersebut dinyatakan semakin beragam.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien keragaman yang diperoleh 

atara itik Kerinci dan Tegal Kerinci jantan antara 1,65 % - 11,6 % dan koefisien 

keragaman itik Kerinci dan Tegal Kerinci betina antara 1,17 % - 11,93 %.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien keragaman BB, PP, LP, 

PK, TK, LK, PL, LL, PTu, TTu, PS, PD, LD, LTi, PTi, PS, LS, PJK, JTP, itik 

Kerinci dan Tegal Kerinci jantan lebih rendah dibandingkan itik Kerinci dan 

Tegal Kerinci betina. Hasil penelitian Ilin (2016) koefesien keragaman tertinggi 

itik Kumbang Jati dan Kamang adalah bobot badan yang berumur 3,5 bulan 

dengan persentase 11,99 % dan 10,75. Koefesien keragaman tertinggi itik 
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Kumbang Jati betina adalah bobot badan yang berumur 3,5 bulan dengan 

persentase 12,95 %.   

Berdasarkan hasil penelitian terhadap koefisien keragaman memungkinkan 

dilakukan seleksi terutama pada BB pada itik Kerinci dan Tegal Kerinci baik 

jantan maupun betina. 

4.5 Karakteristik Sifat Kuantitatif 

Berdasarkan hasil uji beda rata – rata, peubah –peubah yang diamati pada 

ternak itik Kerinci dan itik tegal Kerinci berbeda nyata baik itu pada ternak jantan 

maupun betina. Data disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Sifat Kuantitatif Itik Kerinci 

Variabel Peubah 

Jenis Itik dan Jenis Kelamin 

Itik Kerinci Itik Tegal Kerinci 

Jantan Betina Jantan Betina 

Sampel (n) 28 43 72 57 

Bobot Badan (Kg) 1,4332 ± 0,12
a 

1,5583 ± 0,13
a 

1,3710 ± 0,16
b 

1,3566 ± 0,16
b 

Panjang Paruh (cm) 6,0057 ± 0,30
 a

 5,5593 ± 0,20
 a

 5,8626 ± 0,28
 b

 5,4273 ± 0,28
 b

 

Lebar Paruh (cm) 2,8136 ± 0,10
 a

 2,8216 ± 0,09
 a

 2,7665 ± 0,07
 b

 2,7621 ± 0,11
 b

 

Panjang Kepala (cm) 6,6104 ± 0,18
 a

 6,2295 ± 0,33
 a

 6,4294 ± 0,13
 b

 6,1586 ± 0,34
 b

 

Tinggi Kepala (cm) 4,3343 ± 0,17
 a

 4,13 ± 0,07
 a

 4,2608 ± 0,12
 b

 4,0968 ± 0,20
 b

 

Lingkar Kepala (cm) 14,4286 ± 0,33
 a

 14,2372 ± 0,17
 a

 13,5597 ± 0,40
 b

 13,4140 ± 0,28
 b

 

Panjang Leher (cm) 10,1368 ± 0,50
 a

 10,1284 ± 0,22
 a

 10,5569 ± 0,66
 b

 10,4867 ± 0,58
 b

 

Lingkar Leher (cm) 8,3714 ± 0,14
 a

 8,4163 ± 0,15
 a

 8,25 ± 0,19
 b

 8,3052 ± 0,20
 b

 

Panjang Sayap (cm) 26,6071 ± 1,23
 a

 25,0465 ± 0,94
 a

 25,1944 ± 1,04
 b

 24,9824 ± 1,21
 b

 

Panjang Tubuh (cm) 58,1071 ± 1,47
 a

 52,2791 ± 3,19
 a

 48,6944 ± 2,90
 b

 52,1930 ± 2,47
 b

 

Tinggi Tubuh (cm) 51,0357 ± 1,73
 a

 50,4884 ± 1,11
 a

 55,3611 ± 2,60
 b
 48,1930 ± 3,38

 b
 

Panjang Dada (cm) 13,0786 ± 0,95
 a

 13,1744 ± 0,22
 a

 12,75 ± 0,82
 b

 12,1684 ± 1,00
b
 

Lebar Dada (cm) 7,5564 ± 0,51
 a

 7,5879 ± 0,14
 a

 4,4761 ± 0,41
 b

 8,4217 ± 0,88
 b
 

Panjang Shank (cm) 4,8128 ± 0,17
 a

 4,8353 ± 0,11
 a

 7,3158 ± 0,42
 b
 4,4786 ± 0,37

 b
 

Lingkar Shank (cm) 4,4678 ± 0,28
 a

 4,3349 ± 0,15
 a

 4,2806 ± 0,23
 b
 4,2964 ± 0,18

 b
 

Panjang Tibia-Tarsus 

(cm) 
8,81 ± 0,26

 a
 8,8379 ± 0,12

 a
 8,6942 ± 0,22

 b
 7,8637 ± 0,25

 b
 

Lingkar Tibia-Tarsus 

(cm) 
6,8785 ± 0,11

 a
 7,1488 ± 0,25

 a
 6,6306 ± 0,56

 b
 6,0491 ± 0,57

 b
 

Panjang Jari Ketiga 

(cm) 
7,1321 ± 0,28

 a
 7,2849 ± 0,14

 a
 6,5354 ± 0,25

 b
 6,9335 ± 0,56

 b
 

Jarak Tulang Pubis 

(cm) 
- 4,0828 ± 0,12

 a
 - 4,0605 ± 0,14

 b
 

Keterangan: Huruf skrip yang berbeda pada baris yang sama untuk masing – masing jenis kelamin 

berarti berbeda nyata (P<0,05) 

 Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa BB itik Kerinci jantan dan 

betina secara berurutan adalah 1,4332 ± 0,12kg dan 1,5583 ± 0,13 kg, sedangkan 

itik Tegal Kerinci 1,3710 ± 0,16kg dan 1,3710 ± 0,16 kg. Hasil penelitian ini 
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berbeda dengan Suswoyo dan Ismoyowati (2010) bahwa bobot badan itik dewasa 

pada sistem gembala rata-rata 1,153 gram Hal ini menunjukkan bahwa rataan 

bobot badan dan ukuran – ukuran tubuh itik Kerinci dan Tegal Kerinci sudah 

cukup baik, akan tetapi untuk BB itik Tegal Kerinci lebih rendah jika 

dibandingkan dengan itik Kerinci. Namun, pada ukuran panjang leher ternak 

Tegal Kerinci lebih panjang dibandingkan itik Kerinci baik jantan maupun betina 

sedangkan lebar dada pada betina Tegal Kerinci lebih besar. Hal ini sesuai dengan 

Noor (2008) disebabkan pengaruh genetik dan interaksi genetik.. Hasil analisis uji 

beda rata rata bahwa bobot badan dan ukuran ukuran tubuh itik Kerinci berbeda 

Nyata (P<0,05) dengan itik Tegal Kerinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa itik 

Kerinci sudah cukup baik bila dibandingkan dengan itik Tegal Kerinci. 

4.6 Uji T
2
- Hoteling 

Uji T
2
- Hoteling digunakan untuk mengetahui adanya kesamaan dan 

perbedaan ukuran – ukuran tubuh diantara dua kelompok ternak. Uji T
2
- Hoteling 

membuktikan kedua vektor nilai rata – rata peubah pada dua jenis itik yang 

diamati. Tabel 4. menyajikan hasil Uji T
2
- Hoteling yang diamati. Hasil uji T

2
-

Hoteling menunjukkan perbedaan ukuran – ukuran tubuh itik yang diamati antara 

ternak itik Kerinci dan itik Tegal Kerinci baik jantan maupun betina.  

Tabel 4. Hasil Uji Statistik T
2
- Hotteling pada Peubah – Peubah yang Diamati 

Jenis 
Statistik T

2
 

- Hotteling 
Nilai F Nilai P Kesimpulan 

Kerinci – Tegal Kerinci 

(♂) 
509,877853 23,41276 0,00 ** 

Kerinci – Tegal Kerinci 

(♀) 
60,067379 2,58077 0,00 ** 

Keterangan: ** = Berbeda Nyata (P<0,05) 

Tabel 4 menggambarkan bahwa hasil analisis T
2
-Hoteling ukuran – ukuran 

tubuh itik yang meliputi BB, PP, LP, PK, TK, LK, PL, LL, PTu, TTu,PS, PD, LD, 

LTi, PTi, PS, LS,PJK,JTP, antara Kerinci dan Tegal Kerinci baik jantan maupun 

betina berbeda nyata (P<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran – ukuran 

tubuh linier tubuh ternak itik Kerinci lebih baik dibandingkan itik Tegal Kerinci. 

Perbedaan ukuran tubuh ternak itik disebabkan asal usul dari masing – masing 

ternak itik. Perbedaan genetik terjadi tidak hanya antar bangsa tetapi juga didalam 
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satu bangsa yang sama, antar populasi maupun didalam populasi, atau diantara 

individu dalam populasi (Suryana dkk.,2011). 

Berdasarkan analisis T
2
-hotelling terhadap karakteristik kuantitatif (BB, 

PP, LP, PK, TK, LK, PL, LL, PTu, TTu,PS, PD, LD, LTi, PTi, PS, LS,PJK,JTP) 

itik Kerinci dan itik Tegal Kerinci jantan dan betina dapat dinyatakan bahwa itik 

Kerinci lebih tinggi dibandingkan itik Tegal Kerinci.Karena adanya perbedaan 

pada ukuran tubuh ternak maka perlu dilakukan Analisis Komponen Utama. 

Sesuai pendapat Everitt dan Dunn (1998) menyatakan bahwa AKU dapat 

digunakan untuk penelitian terhadap keragaman ukuran-ukuran tubuh ternak. 

4.7 Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Ternak Itik 

Hasil Analisis Komponen Utama (AKU) menghasilkan perbedaan 

morfometrik pada itik Kerinci dan Tegal Kerinci jantan dan betina. Perbedaan 

tersebut dapat dinyatakan didalam persamaan ukuran dan bentuk. Hal tersebut 

disajikan pada Tabel 5 dan 6. 

Tabel 5. Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Itik Kerinci 

Jenis Persamaan KT (%) λ 

Jantan 

(Jtn) 

0,160 PP - 0,448 LP + 0,153 PK - 0,209 TK - 

0,321 LK + 0,128 PL - 0,172 LL +     0,029 Psa 

+ 0,166 Ptu + 0,129 Ttu + 0,464 PD + 0,300 

LD- 0,171 PS + 0,004 LS - 0,394 Pti - 0,134 Lti 

+ 0,072 PJK 

Persamaan 

Ukuran 

Tubuh = 23 3,913 

- 0,373 PP + 0,107 LP + 0,258 PK - 0,389 TK - 

0,167 LK + 0,297 PL - 0,026 LL - 0,167 Psa - 

0,251 Ptu + 0,471 Ttu - 0,135 PD + 0,134 LD - 

0,101 PS - 0,041 LS + 0,168 Pti + 0,346 Lti - 

0,084 PJK 

Persamaan 

Bentuk 

Tubuh = 
12,8 

 
2,176 

Betina 

(Btn) 

- 0,003 PP + 0,086 LP - 0,032 PK - 0,475 TK - 

0,060 LK - 0,014 PL + 0,001 LL +0,470 Psa + 

0,201 Ptu + 0,274 Ttu +0,462 PD + 0,069 LD - 

0,193 PS - 0,015 LS + 0,342 Pti - 0,040 Lti + 

0,090 PJK + 0,210 JTP 

Persamaan 

Ukuran 

Tubuh = 22,1 3,983 

- 0,355 PP + 0,086 LP - 0,469 PK + 0,137 TK + 

0,028 LK + 0,061 PL - 0,169 LL - 0,049 Psa - 

0,128 Ptu + 0,184 Ttu - 0,079 PD + 0,175 LD - 

0,488 PS + 0,170 LS - 0,137 Pti - 0,468 Lti + 

0,030 PJK + 0,009 JTP 

Persamaan 

Bentuk 

Tubuh = 10,3 1,857 
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Tabel 6. Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Itik Tegal Kerinci 

Jenis Persamaan KT (%) λ 

Jantan 

(Jtn) 

0,245 PP + 0,000 LP + 0,043 PK + 0,022 TK + 

0,181 LK + 0,067 PL + 0,039 LL + 0,069 Psa + 

0,262 Ptu - 0,102 Ttu + 0,321 PD + 0,315 LD- 

0,429 PS - 0,308 LS - 0,083 Pti - 0,404 Lti - 

0,404 PJK 

Persamaan 

Ukuran 

Tubuh = 20,4 3,475 

0,301 PP + 0,025 LP + 0,314 PK + 0,348 TK + 

0,323 LK - 0,212 PL + 0,039 LL + 0,326 Psa - 

0,003 Ptu +  0,373 Ttu + 0,138 PD + 0,181 LD 

+ 0,226 PS + 0,158 LS - 0,340 Pti + 0,056 Lti + 

0,212 PJK 

Persamaan 

Bentuk 

Tubuh = 
12,9 

 
2,196 

Betina 

(Btn) 

0,061 PP - 0,487 LP + 0,067 PK + 0,011 TK + 

0,074 LK + 0,139 PL + 0,067 LL + 0,456 Psa - 

0,154 Ptu - 0,235 Ttu +0,446 PD+ 0,387 LD + 

0,003 PS - 0,087 LS - 0,013 Pti - 0,112 Lti - 

0,264 PJK + 0,018 JTP 

Persamaan 

Ukuran 

Tubuh = 20,4 3,678 

0,091 PP - 0,044 LP + 0,113 PK - 0,522 TK - 

0,093 LK - 0,070 PL - 0,040 LL + 0,042 Psa + 

0,037 Ptu + 0,403 Ttu + 0,129 PD + 0,258 LD 

+ 0,107 PS - 0,146 LS - 0,517 Pti + 0,075 Lti + 

0,368 PJK + 0,001 JTP 

Persamaan 

Bentuk 

Tubuh = 16,9 3,048 

Keterangan: Jtn = Jantan, Btn = Betina, PP = Panjang Paruh, LP = Lebar Paruh, PK = Panjang 

Kepala, TK = Tinggi Kepala, LK = Lingkar Kepala, PL = Panjang Leher, LL = Lingkar Leher, 

PSa = Panjang Sayap, PTu = Panjang Tubuh, TTu = Tinggi Tubuh, PD = Panjang Dada, LD = 

Lebar Dada, PS = Panjang Shank, LS = Lingkar Shank, PTi = Panjang Tibia, LTi = Lingkar Tibia, 

PJK = Panjang Jari Ketiga, JTP = Jarak Tulang Pubis. 

Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa nilai keragaman total ukuran tubuh 

ternak itik Kerinci jantan sebesar 23% dengan nilai Eigen persamaan ukuran 

tubuh sebesar 3,193. Komponen utama ukuran pada itik Kerinci jantan adalah 

panjang dada dengan vektor sebesar 0,464. Nilai keragaman total itik Tegal 

Kerinci jantan sebesar 20,4% dengan nilai Eigen persamaan ukuran tubuh sebesar 

3,475. Komponen utama ukuran pada itik Tegal Kerinci jantan panjang dada 

dengan vektor sebesar 0,321. Hasil menunjukkan bahwa angka persamaan regresi 

terbesar adalah panjang dada, sehingga dapat dinyatakan bahwa panjang dada 

akan mempengaruhi ukuran tubuh ternak itik Kerinci jantan maupun itik Tegal 

Kerinci jantan.  

Nilai keragaman total ukuran tubuh ternak itik Kerinci betina sebesar 

22,1% dengan nilai Eigen persamaan ukuran tubuh sebesar 3,983. Komponen 

utama ukuran pada itik kerinci betina panjang sayap dengan vektor sebesar 0,470. 
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Itik Tegal Kerinci betina memiliki nilai keragaman total sebesar 20,4% dan nilai 

Eigen sebesar 3,678. Komponen utama ukuran pada itik Tegal Kerinci betina 

panjang sayap dengan vektor sebesar 0,456.Hasil menunjukkan bahwa angka 

persamaan regresi terbesar adalah panjang sayap, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa panjang sayap akan mempengaruhi ukuran tubuh ternak itik Kerinci betina 

maupun itik Tegal Kerinci betina. Sejalan dengan penelitian Yakubu (2011) yang 

menyatakan bahwa panjang sayap dapat dijadikan koefisien standar pada ukuran 

tubuh entok Afrika. Itik Peking, panjang sayap memberikan pengaruh terbesar 

terhadap ukuran tubuh(Brahmantyo, dkk., 2002) 

Keragaman total bentuk tubuh itik Kerinci jantan sebesar 12,8% dengan 

nilai Eigen 2,176. Bentuk tubuh itik Kerinci betina sebesar 10,3% dengan nilai 

Eigen 1,857. Bentuk tubuh itik Tegal Kerinci jantan sebesar 12,9% dengan nilai 

Eigen 2,196. Bentuk tubuh itik Tegal Kerinci betina sebesar 16,1% dengan nilai 

Eigen 2,743.Komponen utama bentuk tubuh itik Kerinci dan Tegal Kerinci baik 

jantan maupun betina adalah tinggi tubuh dengan nilai vektor sebesar berturut-

turut: 0,471, 0,184, 0,373, dan 0,403. Hasil menunjukkan bahwa angka persamaan 

regresi terbesar adalah tinggi tubuh, sehingga dapat dinyatakan bahwa tinggi 

tubuh akan mempengaruhi bentuk tubuh ternak itik Kerinci maupun itik Tegal 

Kerinci. 

Korelasi panjang dada sebagai penciri ukuran pada itik Kerinci jantan 

dengan skor 0,97 dan itik Tegal Kerinci jantan dengan skor 0,73. Korelasi panjang 

sayap sebagai penciri ukuran pada itik Kerinci betina dengan skor 0,90 dan itik 

Tegal Kerinci betina dengan skor 0,72. Korelasi tinggi tubuh sebagai penciri 

bentuk pada itik jantan dan betina baik itik Kerinci dan Tegal Kerinci dengan skor 

berkisar 0,40 – 0,21.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa PD merupakan penciri ukuran pada 

ternak itik Kerinci jantan dan Tegal Kerinci jantan. Artinya peningkatan ukuran 

PD pada ternak itik Kerinci jantan dan Tegal Kerinci jantan akan meningkatkan 

ukuran tubuh ternak tersebut atau sebaliknya. PS merupakan penciri ukuran pada 

ternak itik Kerinci betina dan Tegal Kerinci betina. Artinya peningkatan ukuran 

PS pada ternak itik Kerinci betina dan Tegal Kerinci betina akan meningkatkan 

ukuran tubuh ternak tersebut atau sebaliknya. TTu merupakan penciri bentuk pada 
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itik Kerinci dan Tegal Kerinci baik jantan maupun betina. Artinya peningkatan 

TTu pada itik Kerinci dan Tegal Kerinci baik jantan maupun betina akan 

meningkatkan skore bentuk dan sebaliknya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan itik Kerinci 

memiliki ukuran tubuh lebih besar dari pada itik Tegal Kerinci. Penciri ukuran 

tubuh pada itik Kerinci jantan dan itik Tegal Kerinci jantan adalah panjang dada. 

Penciri ukuran tubuh pada itik Kerinci betina dan itik Tegal Kerinci betina adalah 

panjang sayap.Penciri bentuk tubuh itik Kerinci dan Tegal Kerinci baik jantan 

maupun betina adalah tinggi tubuh. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan seleksi berdasarkan ukuran 

– ukuran tubuh yang dikombinasikan dengan analisis molekuler. 

 


