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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ternak itik sebagai salah satu jenis unggas penghasil 

telur dan daging yang memegang peranan penting dalam 

upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya yang berasal 

dari protein hewani. Menurut Prasetyo (2000), kebutuhan telur 

di Indonesia sebanyak 19,35% dari 793.800 ton diperoleh dari 

telur itik. Tingkat produktivitas itik petelur yang digembalakan 

hanya sekitar 26,9 − 41,3% sedangkan tingkat produksi telur 

itik terkurung dapat mencapai 55,6% dan bahkan produksi 

telur itik selama setahun dapat mencapai 69,4%, sedangkan 

yang menyebabkan rendahnya produksi telur itik adalah pakan 

yang tidak memadai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kataren (2002), yaitu dalam kenyataanya produksi telur itik 

gembala tersebut dapat ditingkatkan dari 38,3% menjadi 

48,9% dengan memberi pakan tambahan. 

Hal yang paling penting dalam pemeliharaan itik 

petelur adalah mengupayakan terpenuhi kebutuhan pakan 

terutama untuk kebutuhan hidup pokok, produksi maupun  

reproduksinya. Bahan baku pakan harus selalu tersedia dalam 

jumlah dan mutunya, untuk menunjang aktivitas pertumbuhan 

sehingga dapat memproduksi telur maupun daging serta 

aktivitas reproduksi yang sempurna/baik. Semakin 

terpenuhinya kebutuhan pakan pada itik, maka dapat 

meningkatkan tingkat produksi telur pada itik tersebut. 

Telur merupakan salah satu sumber bahan pangan 

dengan kandungan protein dan nutrisi esensial yang lengkap 

sesuai dengan kebutuhan manusia. Satu butir telur termasuk 

kuningnya mempunyai 13 vitamin dan mineral esensial, 
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protein mutu tinggi, lemak tak jenuh sehat dan antioksidan 

hanya sebanyak 70 kalori (Watson, 2002). Pendapat tersebut 

didukung oleh pendapat Rositawati, Saiful dan Muharlien 

(2010) yang menyatakan di balik penampilan kulit yang 

tampak mulus, telur ternyata mudah rusak akibat bakteri, 

antara lain oleh bakteri Salmonella Sp. Baru-baru ini ribuan 

orang di Amerika Serikat dilaporkan terjangkit penyakit akibat 

wabah Salmonella Sp setelah mengonsumsi telur. Salmonella 

Sp sendiri bisa menyebabkan diare, kram perut, dan demam 

dalam jangka waktu 8–72 jam pasca-mengonsumsi telur yang 

tercemar bakteri. 

Kontaminasi Salmonella Sp dalam telur bisa terjadi 

lewat berbagai cara, salah satunya adalah kontaminasi tinja 

yang mengandung bakteri pada kulit telur. Watson (2002) 

menyatakan bahwa bakteri Salmonella Sp terdapat dalam 

saluran pencernaan serta tinja hewan dan manusia yang 

terinfeksi bakteri. Bakteri ini bisa berpindah ketika ayam 

menduduki tinja tersebut, termasuk itik yang hidup dalam 

peternakan. Pernyataan tersebut ditambahkan olehe Cohen, 

(2007) yang menyatakan bahwa kejadian meningkatnya 

Salmonella Sp karena sistem pemotongan tradisional, 

penanganan kebersihan, dan jarak transportasi. 

Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) Segar merupakan 

bahan pakan alternatif bagi ternak unggas dan ikan. Binatang 

ini mengandung gizi tinggi antara lain: Protein 64-76, lemak 

7–10 %, energi 900-1400 kal serta mineral, air dan asam 

amino paling lengkap (Julendra, 2010). Cacing tanah juga 

dapat menggantikan tepung ikan yang harganya mahal dan 

masih di impor. Kebutuhan tepung ikan nasional tahun 1995 

sebesar 136.727 ton, dimana 128.975 ton impor dan 7.770 ton 

produksi dalam negeri (Soesilo, 1998). 
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Pemberian cacing tanah dalam pakan itik dapat 

meningkatkan produksi telur serta memperbaiki nilai eksternal 

maupun internal telur. Dari total 18 telur itik yang tidak 

diberikan cacing dalam pakannya, diberikan perlakuan berupa 

penyimpanan pada suhu ruangan selama 30 hari, hasilnya 

terdapat tujuh butir telur yang rusak. Sementara dari total 23 

telur itik yang diberi cacing dalam pakannya, setelah disimpan 

selama 30 hari pada suhu ruangan tidak ada satupun telur yang 

rusak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian cacing 

tanah dalam pakan itik dapat meningkatkan daya tahan telur 

terhadap bakteri pathogen (Sukarne, 2009) 

Protein cacing tanah terdiri atas asam-asam amino 

esensial yang lengkap dan kadarnya cukup tinggi. Komposisi 

asam amino dalam cacing tanah adalah: arginin, sistin, glisin, 

histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenionin, fenilalanin, 

serin, treonin, tirosin, dan valin (Julendra, 2010). Selain 

kandungan protein, kandungan gizi lainnya yang terdapat 

dalam tubuh cacing tanah antara lain lemak 7-10%, kalsium 

0,55%, fosfor 1%, dan serat kasar 1,08%. Selain itu, cacing 

tanah juga mengandung auksin yang merupakan zat 

perangsang tumbuh untuk tanaman (Palungkun, 2009). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam 

pakan terhadap jumlah bacteri Salmonella Sp, warna dan 

Indeks kuning telur pada telur itik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat 

diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan cacing tanah segar terhadap jumlah 

bacteri Salmonella Sp, warna dan indeks kuning telur pada 

telur itik yang ditambahkan cacing (Lumbricus rubellus) pada 

pakan basalnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menghitung kandungan bakteri Salmonella Sp pada 

telur itik yang telah diberi pakan cacing tanah. 

2. Sebagai media informasi yang inovatif dalam 

memberikan solusi yang diperlukan peternak untuk 

mengatasi masalah pakan alternatif yang bernutrisi 

tinggi, khususnya yang berkaitan dengan daya dukung 

lingkungan bagi usaha peternakan.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Bahan pakan yang berasal dari hewan biasanya sulit 

didapatkan, serta cukup mahal dan tidak kontinyu dalam 

penyediaannya. Masalah inilah yang sering membuat para ahli 

peternakan selalu berusaha mencari bahan pakan unggas yang 

berprotein tinggi asal hewan dengan harga yang murah 

(Soesilo, 1998). Cacing tanah merupakan salah satu jawaban 

di dalam mengatasi kelangkaan sumber protein hewani untuk 

unggas. Cacing merupakan binatang lunak yang kaya protein 

dan aroma khasnya sangat disukai oleh itik (Brandi, 2006). 

Asam amino yang banyak terkandung dalam tubuh 

cacing tanah dapat memberikan indikasi bahwa di dalam 
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tubuhnya mengandung berbagai jenis enzim yang sangat 

berguna bagi kesehatan manusia. Dari berbagai penelitian 

diperoleh bahwa cacing tanah mengandung enzim 

lumbrokinase, peroksidase, katalase, dan selulase. Enzim-

enzim tersebut sangat berhasiat untuk pengobatan. Selain itu, 

cacing juga mengandung asam arakhidonat (sejenis 

antibakteri) yang dikenal dapat menurunkan panas tubuh yang 

disebabkan infeksi (Palungkun, 2009). Pemberian cacing tanah 

dalam pakan itik dapat meningkatkan produksi telur serta 

memperbaiki nilai eksternal maupun internal telur Sukarne 

(2009). 
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Cacing segar memiliki kandungan 

asam amino terlengkap dan 

merupakan sumber antibiotik alami 

Mudah Didapat 

Jumlah Melimpah 

 

Menemukan sumber pakan alternatif Pakan itik merupakan komponen 

terbesar dalm produksi telur 

Penambahan cacing tanah segar 

diharapkan mampu meningkatkan 

produktifitas itik Mojosari 

Menekan jumlah bakteria patogen, contohnya 

Salmonella Sp 

Dapat memperbaiki warna kuning telur 

Dapat memperbaiki indeks kuning telur 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah dengan 

penambahan cacing tanah segar dapat menekan jumlah bakteri 

patogen (Salmonella Sp), dapat memperbaiki warna kuning 

telur, dapat memperbaiki indeks kuning telur itik. 

 

 


