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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Itik 

Itik Mojosari Berasal dari Mojosari, Mojokerto, Jawa 

Timur, dengan ciri-ciri: bentuk badannya sama dengan itik 

Tegal, hanya umumnya lebih kecil, daya tahan tubuhnya 

cukup tinggi, bersifat tidak mengerami telurnya sendiri, 

bulunya berwarna kemerahan dengan kombinasi cokelat, 

putih, dan hitam, umumnya bulu ekor jantan memiliki satu 

atau dua helai yang melengkung ke atas dan warna paruh, 

kakinya lebih hitam (Srigandono, 1991). Bedasarkan 

klasifikasi Ilmiahnya (Scientific classification) Itik dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo   : Anseriformes 

Famili   : Anatidae 

Sub Famili  : Dendrocygninae 

     Oxyurinae 

  Anatidae 

  Aythynae 

  Merginae. 

Sumber: Kataren, 2002  

Bedasarkan tipenya, pengklasifikasian itik dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu itik petelur seperti Indian runner, 

Khaki Campbell, Buff (buff orpington), dan CV 2000 – INA. 

Itik pedaging seperti Peking, Rouen, Aylesbury, Muscovy, 

Cayuga dan itik ornamental (itik hias) seperti East India, call 

(Grey Call), Mandariun, Blue Swedish, Crested dan Wood 

(Teguh, 2011). 
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 Kandungan protein dan abu telur itik cukup baik bila 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Kandungan protein 

yang tinggi, akan tetapi kadar lemaknya rendah akan sangat 

baik untuk kesehatan, karena kandungan lemak yang tinggi 

akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada tubuh. 

Tabel 1. Perbedaaan susunan protein dan lemak dari berbagai 

telur unggas. 

Jenis 

Unggas 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Ayam ras 12,7 11,3 0,9 1,0 

Ayam 

buras 
13,4 10,3 0,9 1,0 

Itik 13,3 10,3 0,7 1,1 

Angsa 13,9 13,3 1,5 1,1 

Merpati 13,8 12,0 0,8 0,9 

Kalkun 13,1 11,8 1,7 0,8 

Puyuh 13,1 11,1 1,6 1,1 

Sumber : Murdjito (2006). 

 Kebutuhan gizi untuk itik petelur pada fase 

pertumbuhan umur 1-16 minggu cenderung lebih rendah yaitu 

sekitar 85-100% dari rekomendasi. 

Tabel 2. Kebutuhan gizi itik petelur pada berbagai umur. 

Gizi 
Starter 

(0-8 minggu) 

Grower 

(9-20 minggu) 

Layer 

(>20 minggu) 

Protein kasar 

(%) 
17-20 15-18 17-19 

Energi ( kkal 

EM/kg) 
3.100 2.700 2.700 

Metionin (%) 0,37 0,29 0,37 

Lisin (%) 1,05 0,74 1,05 

Ca (%) 0,6-1,0 0,6-1,0 2,90-3,25 

P tersedia (%) 0,6 0,6 0,6 

Sumber: Sinurat (2000) 
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Kebutuhan gizi untuk itik petelur fase produksi 6 

bulan pertama cenderung lebih rendah (± 3%) dibanding 

kebutuhan gizi pada fase produksi 6 bulan kedua. Dilaporkan 

bahwa kebutuhan lisin untuk itik berumur 0 − 8 minggu adalah 

3,25 g/kkal EM dengan tingkat energi 3.100 kkal EM/kg dan 

2,75 g/kkal EM dengan tingkat energi 2.700 kkal EM/kg 

pakan (Mahmudin, 2001). 

 

2.2  Bahan Makanan Asal Hewan 

Bahan makanan asal hewan memang dibutuhkan dan 

berpengaruh terhadap produksinya, sesuai dengan peran asam 

amino itu sendiri. Itik-itik dipedesaan sering bertelur lebih 

banyak setelah diberi cacahan tikus segar dari sawah, 

demikian pula ayam aduan diberi telur mentah sebelum 

bertanding. Semua itu berintikan pada keseimbangan gizi yang 

diberikan ternyata memenuhi kebutuhan unggas tersebut 

(Kataren, 2002). Bila asam amino yang dibutuhkan tidak 

terpenuhi, tentu saja unggas akan mendahulukan kebutuhan 

hidup pokoknya. Akibatnya, kebutuhan untuk produksi-

bertelur dan bertumbuh-tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila 

kebutuhan itu terpenuhi produksi akan baik. Memang, bahan 

makanan asal hewan merupakan inti kesempurnaan nutrisi 

ransum unggas yang disusun (Rasyaf, 1990). 

Bahan pakan untuk itik tidak berbeda dengan ayam 

ataupun unggas yang lain. Semua bahan pakan yang dapat 

digunakan untuk ayam akan dapat pula diberikan pada itik dan 

kadang-kadang itik dapat memanfaatkan bahan pakan tersebut 

lebih baik dibanding dengan ayam, misalnya itik lebih baik 

mencerna bahan pakan berserat dibandingkan ayam (Rasyaf, 

1990). Pendapat tersebut di perkuat oleh Kataren (2002) yang 

menyatakan bahwa, bahan pakan yang biasa digunakan untuk 
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menyusun ransum ayam atau itik seperti misalnya: jagung, 

dedak padi, bungkil kedele, tepung ikan dan tepung daging 

dan tulang disebut bahan pakan konvensional. Berhubung 

biaya pakan dalam usaha peternakan unggas termasuk ayam 

dan itik merupakan biaya terbesar yaitu 70 sampai 80 persen 

dari seluruh biaya produksi, maka dilakukan usaha-usaha 

untuk mendapatkan bahan makanan yang baru yang tidak 

bersaing dengan manusia sehingga harganya murah 

(Achmanu, 1997). 

Cacing tanah merupakan hewan invertebrata yang 

dikenal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, 

antara lain berperan dalam menyuburkan lahan pertanian, 

meningkatkan daya serap air permukaan, memperbaiki 

struktur tanah, meningkatkan degradasi limbah organik, 

sebagai bahan industri obat, bahan industri kosmetika dan 

bahan makanan ternak unggas maupun ikan (Rukmana, 2008). 

Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Sukarne (2010) yang 

menyatakan bahwa, cacing tanah dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu alternatif bahan pakan ternak unggas dan ikan yang 

potensial sebagai pengganti bahan pakan impor. Hal tersebut 

didukung oleh permintaan pakan ternak unggas maupun ikan 

dari protein hewani yang semakin sulit dipenuhi karena 

kurangnya daya dukung lingkungan serta meningkatnya 

kebutuhan protein hewani. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya menunjukkan cacing tanah mempunyai 

kandungan protein cukup tinggi, yaitu sekitar 72%, yang dapat 

dikategorikan sebagai protein murni (Palungkun, 2009).  

Dibandingkan dengan jenis bahan makanan asal 

hewan lainnya, misalnya ikan teri yang biasanya dipakai 

dalam campuran ransum unggas, mempunyai kandungan 

protein kasar berkisar antara 58-67% dan bekicot dengan 
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kandungan protein 60,90%, masih jauh lebih rendah dibanding 

dengan cacing tanah. Apalagi kalau dibandingkan dengan 

sumber protein dari bahan tanaman, seperti bungkil kedele, 

bungkil kelapa dan lain-lain, rata-rata kandungan proteinnya 

jauh lebih rendah dibanding  cacing tanah (Sukarne, 2009). 

Susunan asam amino yang sangat penting bagi unggas, seperti 

arginin, tryptophan dan tyrosin yang sangat kurang dalam 

bahan pakan yang lain, pada cacing tanah kandungannya 

cukup tinggi. Kandungan arginin cacing tanah berkisar 10,7% 

tryptophan 4,4%  dan tyrosin 2,25% (Anonim, 2009). Asam 

amino esensial yang terdapat pada cacing tanah antara lain 

arginin, histidin, leusin, isoleusin, valin, metionin, fenilalanin, 

lisin dan treonin. Sementara asam amino non-esensial ialah 

sistin, glisin, serin dan tirosin (Palungkun, 2009). 

 

2.3 Keunggulan Cacing Tanah Sebagai Pakan Itik 

Penggunaan cacing tanah dalam ransum unggas 

disarankan tidak lebih dari 20% total ransum. Hal ini sudah 

sangat menguntungkan mengingat cacing tanah yang banyak 

tersebar di dataran nusantara kita dan potensinya cukup baik, 

serta sangat mudah untuk dibudidayakan sehingga dapat 

menekan biaya makanan unggas yang sangat tinggi dipasaran, 

sehingga keuntungan yang akan diraih lebih tinggi (Anonim, 

2009). Selain 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 mengandung auksin yang merupakan zat perangsang 

tubuh untuk tanaman (Sukarne, 2010). Protein yang sangat 

tinggi pada cacing tanah terdiri dari sembilan macam asam 

amino esensial dan empat macam asam amino non-esensial. 

Asam amino esensial yang terdapat antara lain arginin, 
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histidin, leusin, isoleusin, valin, metionin, fenilalanin, lisin dan 

treonin. Sementara asam amino non-esensial ialah sistin, 

glisin, serin dan tirosin. Ke 13 macam asam amino ini sangat 

dibutuhkan unggas dalam perkembangannya (Palungkun, 

2009). Prayogi, 2014 juga menjelaskan bahwa, cacing tanah 

merupakan sumber pakan yang bergizi bagi hewan karena 

dapat memproduksi biomassa. Pakan cacing tanah dengan 

kotoran hewan mengarah ke produksi biomassa rendah 

(Prayogi, 2014). 

Keunggulan lain dari cacing tanah jenis Lumbricus 

rubellus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang 

dimiliki sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada 

segmen 27-32. Biasanya jenis ini kalah bersaing dengan jenis 

yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil. Tetapi bila 

diternakkan besar tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis 

lain. Rukmana (2008) berpendapat bahwa, cacing jenis 

Lumbricus rubellus memiliki keunggulan lebih dibanding jenis 

yang lain, karena produktivitasnya tinggi (penambahan berat 

badan, produksi telur/anakan dan produksi bekas cacing 

“kascing” serta tidak banyak bergerak.  

Cacing tanah termasuk kelas oligochaeta yang 

mempunyai banyak suku (famili). Famili cacing tanah yang 

banyak diminati para ahli pertanian (agriculturist), 

pembudidaya cacing tanah (vermiculturist), dan para peminat 

bidang lainnya (peternak, ahli pengobatan tradisional) adalah 

famili lumbricidae dan  acanthrodrilidae (Rukmana, 2008). 

Dari ribuan jenis cacing tanah, baru sembilan spesies yang 

banyak menarik berbagai kalangan. Kesembilan spesies cacing 

tanah tersebut meliputi empat famili, seperti disajikan pada 

tabel berikut ini (Kuswanto, 2002). Cacing tanah termasuk 

kelas oligochaeta yang mempunyai banyak suku (famili). 
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Famili cacing tanah yang banyak diminati para hali pertanian 

(agriculturist), pembudidaya cacing tanah (vermiculturist), dan 

para peminat bidang lainnya (peternak, ahli pengobatan 

tradisional) adalah famili lumbricidae dan  acanthrodrilidae. 

Dari ribuan jenis cacing tanah, baru sembilan spesies yang 

banyak menarik berbagai kalangan. Kesembilan spesies cacing 

tanah tersebut meliputi empat famili, seperti disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3 Empat famili spesies cacing tanah   

No. Famili Spesies Cacing Tanah 

1 Lumbricidae 

1. Lumbricus rubellus 

2. Lumbricus rubellus 

fernestris 

3. Eisenia foetida 

4. Allolobophoracaliginosa 

5. Allolobophora chlorotica 

2 Megascolecidae 1. Pheretima asiatica 

3 Acanthrodrilidae 
1. Perionyx exavatus 

2. Diplocordia verrucosa 

4 Octochaetidae 1. Eudrillus eugeuniae 

Sumber : Asosiasi Kultur Vermi Indonesia (1999) dalam 

Rukmana, (2008). 

Siklus hidup cacing tanah dimulai dari kokon, cacing 

muda (juvenil), cacing produktif dan cacing tua. Lama siklus 

ini tergantung pada kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan 

makanan dan jenis cacing tanah. Dari berbagai penelitian 

diperoleh lama siklus hidup cacing tanah Lumbricus rubellus 

hingga mati mencapai 1-5 tahun (Rendy, 2010). 

Sejauh ini belum ada laporan tentang protein 

antimikroba dari cacing tanah di Indonesia. Akan tetapi 

berdasarkan beberapa kajian, telah dilakukan penelitian terkait 

dengan kandungan protein dari cacing tanah yang berpotensi 
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sebagai antibakteri. Penelitian tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan protein dari cacing tanah yang berpotensi 

sebagai antibakteri, sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut utamanya 

penggandaan protein antibakteri melalui bioteknologi. larutan 

cacing tanah mempunyai daya antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Kemampuan cacing tanah 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri karena kandungan 

zat antibakteri yang terdapat pada cacing tanah. Kandungan 

tersebut yaitu protein yang sangat tinggi pada cacing tanah dan 

mikroba simbiotik Streptomyces sp. yang menghasilkan 

antibiotik streptomisin (Waluyo, 2007) 

Tabel 4 . Kandungan Asam Amino di dalam Cacing tanah 

Asam Amino 
Cacing Tanah Segar 

(Lumbricus rubellus) 

Tepung Cacing Tanah 

(Lumbricus rubellus) 

Phenyalalanine 0,45 1,03 

Valine 0,52 1,30 

Methionine 0,35 1,72 

Isoleucine 0,47 1,98 

Threonine 0,45 1,03 

Histidine 0,63 1,91 

Arginine 0,56 1,24 

Lysine 0,51 1,43 

Leucine 0,54 1,16 

Cysteine 0,31 0,93 

Tyrosine 0,43 0,82 

Aspartic acid 0,98 2,38 

Glutamic acid 1,52 3,60 

Serine 0,54 0,70 

Glycine 0,35 0,55 

Alanine 0,32 0,99 

Proline 0,54 0,71 

Sumber : Istiqomah et al., 2009 
 



16 
 

Berdasarkan penelitian, terbukti bahwa ekstrak cacing 

tanah dapat menghambat pertumbuhan 5 jenis bakteri, yaitu: 

Salmonella Sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, dan Listeria monocytogenes. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa cacing tanah dapat digunakan 

sebagai obat penyembuh penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri (Rendy, 2010).  Kontaminasi Salmonella Sp dalam 

telur bisa terjadi lewat berbagai cara, salah satunya adalah 

kontaminasi tinja yang mengandung bakteri pada kulit telur. 

Bakteri Salmonella Sp terdapat dalam saluran pencernaan serta 

tinja hewan dan manusia yang terinfeksi bakteri. Bakteri ini 

bisa berpindah ketika ayam menduduki tinja tersebut 

(Nyoman, 1996). 

 

2.4 Salmonella Sp 

Salmonella Sp adalah jenis bakteri yang ada di dalam 

sistem pencernaan binatang seperti : unggas, reptil, serangga 

dan manusia. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

ini adalah tipus. Gast (2000) menyatakan bahwa bakteri 

Salmonella Sp biasa berpindah dengan cara cross 

contamination, maksudnya apabila makanan atau alat yang 

mengandung bakteri Salmonella Sp bersentuhan dengan 

makanan atau alat lain, maka makanan atau alat tersebut akan 

mengandung bakteri Salmonella Sp. Soesilo (1998) 

menambahkan sebenarnya bakteri Salmonella Sp tidak biasa 

masuk ke dalam telur. Bakteri ini biasa mengkontaminasi telur 

apabila cangkang dan membran telur, yang melindungi kuning 

telur satu - satunya tempat adalah pada telur yang di mana 

bakteri ini biasa hidup rusak atau pecah. Hal ini juga didukung 

oleh pendapat Davies (2001) yang menyatakan bahwa 

kontaminasi Salmonella Sp dalam daging dan telur dapat 
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menyebabkan diare pada manusia. Salmonella Sp pada ternak 

menyebabkan terjadinya salmonellosis yang ditandai dengan 

diare, hal ini lebih rentan dijumpai pada ternak yang masih 

muda bila dibandingkan dengan ternak dewasa. 

Salmonella Sp adalah suatu genus bakteri 

enterobakteria gram-negatif berbentuk tongkat yang 

menyebabkan tifoid, paratifod, dan penyakit foodborne 

(Supardi, 1998). Spesies-spesies Salmonella Sp dapat bergerak 

bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Salmonella Sp 

dinamai dari Daniel Edward Salmon, ahli patologi Amerika, 

walaupun sebenarnya, rekannya Theobald Smith (yang 

terkenal akan hasilnya pada anafilaksis) yang pertama kali 

menemukan bakterium tahun 1885 pada tubuh babi (Ryan, 

2004). Salmonella Sp adalah penyebab utama dari penyakit 

yang disebarkan melalui makanan (foodborne diseases). Pada 

umumnya, serotipe Salmonella Sp menyebabkan penyakit 

pada organ pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh 

Salmonella Sp disebut salmonellosis. Ciri-ciri orang yang 

mengalami salmonellosis adalah diare, keram perut, dan 

demam dalam waktu 8-72 jam setelah memakan makanan 

yang terkontaminasi oleh Salmonella Sp (Malloy, 2008). 

Salmonella Sp menyebabkan penyakit demam tifus 

(Typhoid fever), karena invasi bakteri ke dalam pembuluh 

darah dan gastroenteritis, yang disebabkan oleh keracunan 

makanan/intoksikasi. Infeksi Salmonella Sp dapat berakibat 

fatal kepada bayi, balita, ibu hamil dan kandungannya serta 

orang lanjut usia. Faktor-faktor tersebut disebabkan karena 

kekebalan tubuh mereka yang menurun. Kontaminasi 

Salmonella Sp dapat dicegah dengan mencuci tangan dan 

menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi (Malloy, 

2008). Kontaminasi Salmonella Sp merupakan masalah yang 
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serius karena kontaminasinya dapat mencapai telur dan akan 

menghasilkan anak ayam yang carrier terhadap Salmonella Sp. 

Peternakan unggas yang ter-kontaminasi Salmonella Sp 

merupakan sumber terjadinya foodborne diseases (Jones dan 

Richardson, 2004). 

 

2.5  Kualitas Telur 

Kualitas telur dapat dilihat dari haugh unit, warna 

kuning telur, Indeks kuning telur, indeks putih telur, berat 

kuning telur, berat putih telur dan berat telur (Tristiarti, 2013). 

Pengukuran warna kuning telur ini menggunakan Yolk Colour 

Fan. Skor warna kuning telur memiliki standar warna 1-15, 

semakin tinggi skor warna kuning telur maka semakin baik 

kualitas telur tersebut (Muharlien, 2010). Tristiarti (2013) 

menyatakan bahwa ransum berpengaruh langsung terhadap 

warna kuning telur terutama makanan yang mengandung 

pigmen karotenoid, 

Dalam menentukan kualitas telur itik dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan peneropongan (candling) dan 

pengukuran terhadap parameter Indeks Putih Telur (IPT), 

Indeks kuning telur (IKT) dan Haugh Unit (HU). IPT adalah 

parameter yang menyatakan perbandingan antara tinggi 

albumin dengan rata-rata diameter panjang dan lebar albumin 

kental (Swacita, 2011). Indeks kuning telur (IKT) adalah 

perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameternya 

setelah kuning telur dipisahkan dari putih telur. Telur segar 

mempunyai IKT 0,33-0,50 dengan nilai rata-rata IKT 0,42. 

Bertambahnya umur telur akan menurun IKT karena 

penambahan ukuran kuning telur akibat perpindahan air 

(Brander,1991). Tristiarti (2013) menambahkan bahwa telur 
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segar memiliki variasi nilai indeks kuning telur yang relatif 

kecil. 

 


