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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman sifat kualitatif itik lokal di 

Usaha Pembibitan “ER” Di Koto Baru Payobasung Kota Payakumbuh. Parameter 

yang diamati adalah warna bulu, warna kulit badan, warna kulit kaki/shank dan 

warna paruh. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

dasar tentang keragaman sifat kualitatif itik lokal di Usaha Pembibitan “ER” 

dalam rangka seleksi pelestarian itik lokal di Kota Payakumbuh. Penelitian 

dilakukan dengan metode survey, pengambilan sampel dengan purposive 

sampling. Analisis data dilakukan analisis statistik deskriptif dan menghitung 

persentasenya. Hasil penelitian memperlihatkan itik Payakumbuh betina memiliki 

warna dominan pada bagian kepala, leher dan paha berwarna putih, ekor coklat 

muda, kerlip bulu keperakan, warna shank dan paruh hitam. Itik pitalah betina 

pada bagian kepala dan leher berwarna hitam kecoklatan, paha dan ekor berwarna 

coklat tua lurik coklat kehitaman, kerlip bulu keemasan, warna shank dan paruh 

hitam. Itik Kamang betina pada bagian kepala coklat muda beralis putih, leher dan 

ekor berwarna coklat muda, paha coklat tipis, kerlip bulu keemasan, warna shank 

dan paruh abu-abu kehitaman. Itik Bayang betina pada bagian kepala dan leher 

berwarna coklat muda, paha dan ekor berwarna coklat keabu-abuan, kerlip bulu 

keemasan, warna shank dan paruh hitam. Itik Payakumbuh jantan memiliki warna 

dominan pada bagian kepala hitam, leher dan paha berwarna putih, ekor hitam 

keabu-abuan, kerlip bulu keperakan, warna shank dan paruh hitam. Itik Pitalah 

jantan pada bagian kepala dan leher berwarna hitam kehijauan, paha coklat keabu-

abuan, ekor kehitaman, kerlip bulu keemasan, warna shank dan paruh hitam. Itik 

Kamang jantan pada bagian kepala hijau kehitaman, leher putih coklat tua, paha 

putih coklat muda, ekor hitam, kerlip bulu keemasan, warna shank dan paruh abu-

abu kehitaman. Itik Bayang jantan pada bagian kepala dan leher berwarna coklat 

tua, paha dan ekor berwarna coklat muda, kerlip bulu keemasan, warna shank dan 

paruh hitam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa warna bulu itik 

Payakumbuh, itik Pitalah, itik Kamang dan itik Bayang di Usaha Pembibitan 

“ER” sangat beragam, warna shank dan paruh hitam dan warna kulit badan 

kekuningan. 
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