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I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Pamona Bersaudara merupakan daerah yang sangat potensial

untuk pemeliharaan dan pengembangan ternak babi, dan ternak babi

memiliki populasi tertinggi dibanding ternak kecil lainnya. Hal ini didukung

oleh kondisi sosial budayanya, yaitu pemeliharaan babi merupakan suatu

kebiasaan turun temurun, babi banyak digunakan dalam acara adat atau

keagamaan, mayoritas masyarakat beragama Kristen. Namun, tidak dapat

dipungkiri bahwa produktivitas ternak babi semakin hari semakin menurun

karena peternak dalam pemeliharaannya terbentur masalah pakan.

Dikatakan demikian karena untuk menghasilkan produktivitas ternak yang

baik maka seorang peternak harus memberikan pakan dengan kualitas tinggi

dan sesuai kebutuhan ternak, sedangkan dipihak lain harga pakan ternak

semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut

maka dicari bahan pakan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak

babi yang harganya murah,mudah diperoleh tapi berkualitas tinggi.

Dengan perkembangan teknologi didunia peternakan membuat

banyak alternative yang bisa dijadikan referensi formula ransum ternak babi

yang akan dipeliihara dengan pakan yang murah tapi berkualitas salah saatu

dengan penggunaan vitamin ternak( viterna), maka akan mempertinggi dan

melengkapi nutrisi pakan, karena VITERNA mengandung nutrisi siap pakai
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atau nutrisi instant (sudah jadi dan langsung bisa digunakan oleh ternak)

berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang

cukup dan seimbang.

Berdasarkan dari latar belakang diatas  maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian  dengan judul” Pengaruh Pemberian Vitamin

Ternak(Viterna)  Pada Pertambahan bobot badan Ternak Babi Umur 8 – 16

minggu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar dari uraian di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan viterna dapat mempengaruhi pertambahan bobot

badan ternak babi umur 8 – 16 minggu?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan viterna dapat mempengaruhi

pertambahan bobot badan ternak babi umur 8 – 16 minggu

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

pengetahuan peneliti dan memperkuat wawasan mengenai pengaruh

Pemberian Vitamin Ternak (Viterna)  Pada Pertumbuhan Ternak Babi
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Umur 8 – 16 minggu atau sarana untuk menerapkan teori-teori yang

didapat selama dibangku perkuliahan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penelitian

berikut, yang berhubungan dengan pemberian viterna pada ternak

kecil lainnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai

dasar pengambilan keputusan dalam berusaha ternak.


